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APRESENTAÇÃO 

Einstein afirmava que a mente que se abre para uma idéia nova nunca mais volta ao 

tamanho natural. 

A mera tentativa de compreensão de algo, torna-nos moralmente maiores pelo esforço 

empreendido. A compreensão, nos limites da capacidade humana, de determinado 

fenômeno torna-nos parte dele e ele de nós mesmos. Isto porque a compreensão do 

fenômeno chega carregada de novas propostas para o pesquisador e o fenômeno 

pesquisado. Talvez seja desta forma que surja o crescimento humano e social. 

Temos, porém, que a compreensão dos fenômenos da vida se processa de modo empírico e 

científico. Este trabalho teve como característica particular a tentativa de compreensão do 

fenômeno pelos dois modos, a medida que busquei a vivência, particular e alheia, do 

fenômeno a partir do estudo de caso. 

Voltando às mentes alargadas, temos que quanto maiS a idéia nova é composta por 

princípios preservatórios da vida da civilização humana, em todas as suas dimensões mais 

belas, torna-se a essência daquele que acreditou na inovação. Neste sentido, a ciência só se 

justifica pelo desenvolvimento de belas mentes alargadas. 

Meu processo de alargamento de mente se deu a partir da inserção em campo para a 

contextualização do fenômeno que queria avaliar. Foram realizadas diversas visitas e 

participações em encontros da área de incubadoras antes da escolha do estudo de caso. 

Foram realizadas visitas às incubadoras tecnológicas da Fundação Bio-Rio; Incubadora de 

Empresas de Teleinformática - IETI, do CEFET/RJ; Centro de Apoio ao Desenvolvimento 

Tecnológico - CDT, da UnB; Centro Empresarial para Laboração de Tecnologias 

Avançadas - Celta; a Incubadora Tecnológica de Campina Grande - ITCG, do Parque 

Tecnológico da Paraíba; e da Petrópolis Tecnópolis. Também foi realizada visita técnica à 

incubadora social Academia de Desenvolvimento Social, em Recife/PE, além do Centro 

Nacional de Estudos e Projetos - CNEP, uma organização sem fins lucrativos em vias de 

implantação de uma incubadora social. 



Muitas delas realizadas em oportunidades geradas pela apresentação de artigos científicos 

em congressos, além da participação em cursos especializados. 

Realizei visitas virtuais ao Instituto Gênesis, da PUC-Rio, com Incubadora Tecnológica, 

Cultural, Social e de Meio Ambiente, Pré-Incubadora Tecnológica, Parque Tecnológico e 

Empresa Júnior. Além da Incubadora Tecnológica da COPPE-UFRJ, Centro de Incubação e 

Desenvolvimento Empresarial - CIDE, em Manaus/ AM. 

Participei de encontros sobre incubadoras na PUC-Rio, Faculdade Carioca, Petrópolis 

Tecnópolis, SEBRAE/RJ e ReINe. 

A escolha pelo estudo de caso se deu por facilidades de acesso, logicamente não pela 

distância, mas sim pela empatia desenvolvida entre pesquisador e pesquisados. 

Se não tivesse realizado pesquisas prévias com outras incubadoras, não teria tido base 

alguma para medir o efeito daquela que estudei e poder dizer o quanto é grande a sua 

atuação na região. 

Se não tivesse ido a campo, e simplesmente me contentado com respostas a questionários 

enviados pela Internet, não saberia da existência do PEASA e que o pesquisador da UFCG 

anda de chinelo. Não saberia que o sertão é um lugar de muito cooperativismo e 

solidariedade e que os administradores, principalmente, os formados nas grandes 

metrópoles não percebem que no campo podem estar as respostas para muitos problemas 

urbanos, mas não existe tanto interesse no trabalho do campo. 

Gostaria de poder e saber escrever sobre toda a beleza que vi no sertão. 



Foto: Laurio Matsushita 

"Quero ver a flor do mandacaru 

tão valiosa quanto a tulipa". 

Luciana Torres 



Ao meu amado Mestre Jesus por tanto amor. 



AGRADECIMENTOS 

À orientadora Dra. Deborah por ter sido "catalisadora" do meu processo de transformação. 

Ao Yukio. Uma alma linda, cheia de luz e amor, que é companheiro, confidente e esposo. 

Aos meus pais que me ensinaram a olhar o outro e reconhecer a mim mesma, com todas as 

potencialidades e limitações humanas. 

Aos meus irmãos que me incentivam com a fé que depositam em mim. 

Ao Pedro, por ser luz e alegria em minha existência. 

A minha Tia Nilza, minha mãe por laços do coração. 

Ao meu amigo e avô Cândido, pelo amparo nas horas mais difíceis e pelo sorriso nas 

comemorações. 

Ao Marco por cuidar bem de dois grandes tesouros da minha vida. 

A Lívia, Takeshi e Isabel, pela entrada triunfal em minha vida. 

A Natalina pelas conversas. 

À Ana e ao Artur por terem almas tão iluminadas que o seu brilho foge pelos olhos. Fui 

atingida! 

À Roberta, uma jovem brilhante em inteligência e sensibilidade. 

Ao Carlos Tomyioshi por tanta simpatia e vontade em ajudar. Humilde. Brilhante. Uma 

pessoa muito, muito, muito especial, moradora do meu coração. 

Ao Ameílda, Geneceuda, Rossino, Jackson, Gil, Clara e Leonardo pela simpatia e 

solidariedade. 

Às mulheres do Cuiuiú, ao Sr. Cícero e ao Sr. Nicássio, empreendedores maravilhosos. 

Aos meus amigos da turma do mestrado, Átila, Carlos, Fábio, Falber, Fernanda, Maria 

Cristina, Marcus Brauer, Marcos Alexandre, Rodrigo, Ronaldo, Sérgio e Vanina pelos 

cafezinhos juntos e pelas sugestões em sala de aula, no laboratório e nos corredores. Ao 

Marcus um agradecimento especial por fazer parte da minha história profissional há tantos 

anos. 

Aos amigos da FGV, Carlos Cunha, Julianne, Ed, Marcela, Ana, Valéria e Edison. 

Aos inesquecíveis amigos do CEFET/RJ, os administradores, os adotados e os técnicos em 

construção civil. 

Aos professores, funcionários e alunos da USU, pelo apoio ao surgimento da educadora. 



Ao pessoal de apoio da FGV, ao pessoal da xerox, do laboratório de informática, da 

biblioteca, da secretaria e da coordenação. Em especial ao Joarez, José Paulo, Vaninha e 

Joaquim. 

Aos professores Paulo Emílio, Paulo Reis e Sônia Fleury por terem me mostrado novas 

dimensões da existência humana, que não conhecia. Vocês fizeram toda a diferença! 

Aos demais professores pelas interações em sala de aula. 

À EBAPE/FGV por ter tomado possível a realização deste trabalho. 



vii 

SUMÁRIO 

LISTA DE ILUSTRAÇOES........................................................................................ IX 

RESUMO....................................................................................................................... x 

ABSTRACT................................................................................................................... XII 

CAPÍTULO I - O Problema ....................................................................................... . 

1.1. A Introdução................. .................................................. ................. ............ 1 

1.2. A Definição do Problema............................................................................. 7 

1.3. Os Objetivos Final e Intermediários do Estudo........................................... 8 

1.4. A Delimitação do Estudo.............................. .................................. ............. 8 

1.5. A Relevância do Estudo............................................................................... 9 

1.6. A Definição dos Termos......................................................................... 12 

CAPÍTULO II - O Referencial Teórico..................................................................... 16 

2.1. As Racionalidades e as Interações Sociais............................ ................ ....... 16 

2.2. A Sociedade Empresariada.......... ........................................ .......... .............. 19 

2.3. O Estado....................................................................................................... 26 

2.4. As Incubadoras Tecnológicas 31 

2.4.1. O Contexto Tecnológico............................................................. 31 

2.4.2. As Incubadoras............................................................................ 42 

CAPÍTULO III - A Metodologia................................................................................ 46 

3.1. O Tipo de Pesquisa.......... ............................ ........................ ........................ 46 

3.2. O Universo e a Amostra............................................................................... 47 

3.3. A Seleção dos Sujeitos................................................................................. 47 

3.4. A Coleta de Dados....................................................................................... 47 

3.5. O Tratamento dos Dados............................................................................. 48 

3.6. As Limitações do Método...................................................................... 50 



viii 

CAPITULO IV - O Referencial Prático..................................................................... 51 

4.2. Os Resultados da Pesquisa............................ .................. ........................ ..... 51 

4.2.1. A Incubadora Tecnológica de Campina Grande......................... 51 

4.2.2. O Programa de Estudos e Ações no Semi-Árido........................ 53 

4.2.3. As Entrevistas.............................................................................. 59 

4.2.3.1. O Diretor da ITCG......................................................... 59 

4.2.3.2. O Líder Comunitário de Recanto 11................................ 62 

4.2.3.3. O Cientista da UFCG..................................................... 77 

4.3. A Análise dos Resultados da Pesquisa......................................................... 83 

4.3.1. As Racionalidades e as Interações Sociais.................................. 83 

4.3.2. A Sociedade Empresariada........................................................ 86 

4.3.3. O Estado..................................................................................... 88 

4.3.4. As Incubadoras Tecnológicas.................................................... 90 

4.3.4.1. O Contexto Tecnológico................................................ 90 

4.3.4.2. As Incubadoras............................................................... 91 

CAPÍTULO V - Conclusões........................................................................................ 93 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS........................................................................ XIV 



LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

FIGURA 1 

FIGURA 2 

FIGURA 3 

FIGURA 4 

FIGURA 5 

FIGURA 6 

FIGURA 7 

FIGURA 8 

FIGURA 9 

FIGURA 10 

FIGURA 11 

FIGURA 12 

A Comunidade Recanto 11 .................................................................... . 

A Associação Comunitária São Pedro .................................................. . 

As Construções Ambientalmente Corretas - Poucos Materiais ........... . 

As Construções Ambientalmente Corretas - Encaixe e Cozimento ..... . 

A Associação Comunitária Vira Sala de Aulas ................................... . 

A Religião em Recanto 11. .................................................................... . 

O Líder Comunitário ............................................................................ . 

O Centro de Beneficiamento do Pescado ............................................. . 

O Tanque de Criação do Pescado ......................................................... . 

O Açude ................................................................................................ . 

O Criatório do Pescado ......................................................................... . 

Alguns Agentes Sociais ........................................................................ . 

ix 

62 

63 

65 

65 

66 

67 

70 

76 

76 

78 

78 

83 



x 

RESUMO 

Este estudo avalia a influência do desenvolvimento tecnológico sobre o social, a partir das 
atividades produtivas desenvolvidas na unidade agroindustrial Recanto lI, no município de 
Catolé do Rocha, com o apoio da Incubadora Tecnológica de Campina Grande - ITCG, e o 
Programa de Estudos e Ações no Semi-Árido Paraibano da Universidade Federal de 
Campina Grande - PEASAlUFCG. Os problemas sociais no semi-árido surgiram por 
condições ambientais adversas e se intensificaram pela falta de políticas públicas adequadas 
à educação e ao desenvolvimento da região. O problema é expresso pela seguinte 
indagação: Qual a influência entre o desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento 
social gerados a partir da atividade produtiva da Incubadora de Campina Grande, em 
Campina Grande, Paraíba? A relevância deste trabalho vem da pretensão em colaborar 
para o estudo da relação entre desenvolvimento tecnológico e social, numa tentativa de 
tornar inteligível a necessidade de educação e inovação tecnológica para o desenvolvimento 
social, principalmente em países não desenvolvidos. Vem também da utilidade para a 
formulação de políticas públicas e estratégias de desenvolvimento tecnológico, 
identificando ações e medidas de desempenho, voltadas ao diagnóstico da contribuição das 
incubadoras tecnológicas para o bem-estar da sociedade. O referencial teórico foi composto 
pela análise da função das racionalidades dos diversos agentes sociais e de sua contribuição 
para as interações sociais, além da análise das realidades culturais da sociedade 
empresariada, do Estado e das incubadoras tecnológicas. A metodologia se utilizou da 
pesquisa descritiva e explicativa, de campo, documental, bibliográfica e estudo de caso. O 
universo foram as pessoas que compõem a ITCG e a amostra foram o diretor da 
Incubadora, o cientista da UFCG e o líder comunitário de Recanto lI. Os sujeitos da 
pesquisa confundem-se com a amostra. A coleta de dados se deu por meio da literatura 
sobre a temática e de inserções no campo de estudo. O tratamento de dados se utilizou da 
análise qualitativa do fenômeno. As principais limitações do método consistiram na coleta, 
no tratamento dos dados, e na utilização do estudo de caso, com possibilidade de 
compreensão tendenciosa do fenômeno estudado. O referencial prático apresenta o 
resultados da pesquisa, avaliando-os por meio da comparação com o referencial teórico 
estudado. Tem-se como resultados que a ITCG agiu articulando os grupos e traduzindo as 
realidades culturais de cada agente em prol do desenvolvimento de comunidades 
agroindustriais em situação de risco social, devido à problemática da seca. A ITCG atuou 
como alfabetizadora social ensinando aos agentes sociais os códigos culturais dos demais 
grupos. As desigualdades que existiam entre o cientista e o sertanejo, aprofundadas pelo 
vexatório histórico de escravidão do homem do campo no nordeste brasileiro, foram 
minimizadas pela educação dada pelo próprio cientista. A Universidade contribuiu para a 
redução do analfabetismo ambiental, onde o meio ambiente era tido como o principal rival 
do homem do sertão. O Estado, quando atua em parceria com os demais agentes sociais 
consegue, manter-se como o principal instrumento dos cidadãos para controlar a 
globalização em função de seus valores e interesses. Na ITCG o ambiente de incubação é 
educacional, onde os novos empreendedores são postos em contato com a realidade cultural 
do empresariado, do Estado e de outras comunidades da sociedade, seguindo modelos 
meramente educacionais. Como conclusão tem-se que a trajetória dos cidadãos de Recanto 
II - de escravos a exportadores - foi baseada em dois grandes tesouros, a família e a 
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religião. O mérito da ITCG foi compreender, respeitar e preservar a realidade cultural de 
Recanto 11 e incentivar a interação social com outras realidades culturais capazes de gerar 
desenvolvimento naquela região. A saúde, o desenvolvimento infantil, a segurança, a 
habitação foram conquistas de Recanto 11. Como sugestão tem-se que as políticas públicas 
deveriam reproduzir este ambiente de desenvolvimento para todos os cidadãos brasileiros 
em situação de risco social, utilizando-se da família como base para interações sociais 
fluidas e harmônicas entre os diversos agentes sociais. 
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ABSTRACT 

This study evaluates the influence of the technological development on the social, 
beginning from the productive activities developed in the unit agro industrial Recanto 11, in 
the municipal district of Catolé do Rocha, with the support of the Incubadora Tecnológica 
de Campina Grande - ITCG, and the Programa de Estudos e Ações do Semi-árido 
Paraibano of the Universidade Federal de Campina Grande - PEASA/UFCG. The social 
problems in the semi-arid appeared from hard adverse environmental conditions and they 
intensified for the lack of appropriate public politics to the education and the development 
of the area. The problem is expressed by the following inquiry: Which done the influence 
between the technological development and the social development generate beginning 
from the productive activity of the Incubadora Tecnológica de Campina Grande, in 
Campina Grande, Paraíba? The relevance of this work comes from the pretension in 
collaborating for the study of the relationship among technological and social development, 
in an attempt of tuming intelligible the education need and technological innovation for the 
social development, mainly in countries not developed. It also comes from the usefulness 
for the formulation of public politics and strategies of technological development, 
identifying actions and performance measures, directed to the diagnosis of the contribution 
from technological incubators to the well-being of the society. The theoretical referential 
was composed by the analysis of the function from several social agents' rationalities and 
your contribution for the social interactions, besides the analysis of the cultural realities 
from the business society, the State and the technological incubators. The methodology 
used was composed of some research kinds, descriptive and explanatory research, of field, 
documental, bibliographical and case study. The uni verse was the people wich compose 
ITCG and the sample were the director ofthe Incubator, the scientist ofUFCG, the Recanto 
11 community leader, the subject of the research get confused with the sample. The 
collection of data was gave through the literature on the thematic and inserts in the study 
field. The treatment of data was used of qualitative analysis of the phenomenon. The main 
limitations of the method consisted of the collection, in the treatment of the data, and in the 
use of the case study, with possibility of tendentious understanding of the studied 
phenomenon. The practical referentiai introduces the research results, evaluating them 
through the comparison with the studied theoretical referential. The results shows ITCG 
acted articulating the groups and translating each agent's cultural realities on behalf of the 
development of agro industries communities in situation of social risk, due to the problem 
of the drought. ITCG acted as social alphabetiers teaching to the social agents the cultural 
codes of the other groups. The inequalities that existed between the scientist and the 
country man, deepened by the vexatious report of the man's of the field slavery in the 
Brazilian northeast, they were minimized by the education given by the own scientist. The 
University contributed to the reduction of the environmental illiteracy, where the 
environment was had as the country men's principal rival. The State, when it acts in 
partnership with the other social agents it gets, to stay as the citizens' principal instrument 
to control the globalization in function of your values and interests. In ITCG the incubation 
atmosphere is educational, where the new entrepreneurs are contacted the cultural reality of 
the undertaker sector, of the State and of other communities of the society, following 
models merely educational. As conclusion is had that Recanto IfS citizens' path - from 
slaves to exporters - it was based on two great treasures, the family and the religion. The 
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merit of ITCG was to understand, to respect and to preserve Recanto IIS cultural reality 
and to motivate the social interaction with other cultural realities capable to generate 
development in that area. The health, the infantile development, the safety, the house were 
conquests of Recanto Il. As suggestion is had that the public politics should reproduce 
environment of development for all the Brazilian citizens in situation of social risk, making 
the family the base for flowing and harmonicas social interactions among the several social 
agents. 



xiv 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ANPROTEC e SEBRAE. Glossário Dinâmico de Termos na Area de Tecnópolis, 

Parques Tecnológicos e Incubadoras de Empresas. Brasília, DF: ANPROTEC, 

SEBRAE, 2002. 

ANPROTEC e SEBRAE. Planejamento e Implantação de Incubadoras de Empresas. 

Brasília, DF: ANPROTEC, SEBRAE, 2002. 

ANPROTEC. Panorama 2002. Brasília, DF: ANPROTEC, 2002. 

ANPROTEC. Panorama 2003. Brasília, DF: ANPROTEC, 2003. 

Aranha, J. A. S. (coordenador). Modelo de Gestão de Incubadoras: Implementação do 

Modelo. Rio de Janeiro: Rede de Tecnologia do Rio de Janeiro, 2002. 

Aranha, J. A. S. (coordenador). Modelo de Gestão de Incubadoras: Uma Estrutura de 

Indicadores de Desempenho. Rio de Janeiro: Rede de Incubadoras do Rio de Janeiro -

ReINC, 2001. 

Baêta, A. M. C. O Desafio da Criação: uma Análise das Incubadoras de Empresas de 

Base Tecnológica. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 1999. 

Birou, A. Dicionário das Ciências Sociais. 2a ed. Lisboa: Ed. Lisboa, 1976. 

Blikstein, I. Kaspar Hauser ou a Fabricação da Realidade. 2a ed. São Paulo: Editora 

CuItrix, 1989. 

Brewer, W F. e Glenn, V. N. The Nature and Functions o[ Schemas. In: Wyer, R. S. & 

Srull, T. K. (coordination). Handbook of Social Cognition Hillsdale, N. J.: Erlbaum, v. 

1, 1984. 

Capra, F. O Ponto de Mutação: A Ciência, A Sociedade e a Cultura Emergente. 14 ed. 

São Paulo: CuItrix, 1982. 



xv 

As Conexões Ocultas: Ciência para uma Vida Sustentável. São Paulo: Cultrix, 

2002. 

Castells, M. c;Hacia El Estado Red? Globalización Económica Y lnstituciones Políticas 

en la Era de la lriformación. Conferência apresentada no seminário sobre Sociedad y 

Reforma dei Estado, organizado pelo Ministério de Administração Federal e Reforma 

do Estado, República Federativa do Brasil. São Paulo, 26-28 de março de 1998. 

___ o The Power of ldentity. Capo 5. Blackbell, New York, 1995. 

Cavalcanti, C. Cientistas da Esperança são Premiados. Rio de Janeiro: Editora da 

Revista Imprensa, 2002. 

Ciaco, J. B. S. Unissonância, Bom Senso e Outros Sensos: Uma Abordagem 

Semiótica na Comunicação Publicitária: Significação, Fabricação da Realidade e a 

Questão do Outro. São Paulo: Dissertação (Mestrado) EAESPIFGV, 2000. 

Cocco, G., Urani, A., Galvão, A. P. (organizadores). Empresários e Empregos nos 

Novos Territórios Produtivos: O Caso da Terceira Itália. Rio de Janeiro: DP&A, 2000. 

Cooper, D. R. & Schindler, P. S. Métodos de Pesquisa em Administração. 7a ed. São 

Paulo: Bookman, 2003. 

Carvalho Major, M. C. T. A Transferência de Tecnologia em Cooperativas: Estudo de 

Casos de Incubadoras no Estado do Rio de Janeiro: COPPE-UFRJ e CEFET

Campos. Rio de Janeiro: Dissertação (Mestrado) EBAPEIFGV, 2001. 

Dahab, S, Darwich, L, Quintella, R., Medeiros, 1. A. e Atas, L. Competitividade e 

Capacitaç{io Tecnológica para Pequena e Média Empresa. Salvador: Casa da 

Qualidade, 1995. 

De Masi, D. O Ócio Criativo. Tradução de Léa Manzi. Rio de Janeiro: Sextante, 2000. 

___ o O Futuro do Trabalho. Tradução de Yadyr A. Figueiredo. 6a ed. Rio de 

Janeiro: José Olympio, 2001. 



xvi 

Diniz, E. Globalização, Reformas Econômicas e Elites Empresariais: Brasil anos 1990. 

Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2000. 

Diniz, E., Boschi, R. R. Lideranças Empresariais e Problemas da Estratégia Liberal no 

Brasil. Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2000. 

Dornelas, J. C. A. Empreendedorismo - Transformando Idéias em Negócios. Rio de 

Janeiro: Campus, 2001. 

___ o Planejando Incubadoras de Empresas. Como Desenvolver um Plano de 

Negócios para Incubadoras. Uma Completa Revisão sobre o Movimento de 

Incubadoras de Empresas no Brasil e no Exterior. Rio de Janeiro: Campus, 2002. 

Drucker, P. F. Inovação e Espírito Empreendedor. 4a ed. São Paulo: Pioneira, 1994. 

Evens, P. B. e Rueschemeyer, D. The State and Economic Transformation: Toward na 

Analysis of the Conditions Under/ying Effective Intervention. In: Bringing the State 

Back In. Evans, Rueschemeyer, Skocpol (org). Cambridge: Ed. Cambridge, 1999. 

Fajardo, E. O Sal da Terra e a Multiplicação dos Peixes. Paraíba: Ed. Revista Diga Lá, 

março/abril 2002. 

Freire, P. Pedagogia do Oprimido. 32a ed. Rio de Janeiro: Ed. Paz e Terra, 2002. 

Ferreira, M. M. e Moreira, R. L. (organizadoras). Capes, 50 anos. CAPES e 

CPDOC/FGV. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2001. 

Firth, R. Nós, Os Tikopias. Um Estudo Sociológico do Parentesco na Polinésia 

Primitiva. Tradução de Mary Amazonas Leite de Barros e Geraldo Gerson de Souza. 

São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1998. 

GEM. Empreendedorismo no Brasil: Relatório Global 2002. Paraná: Instituto Brasileiro 

da Qualidade e Produtividade no Paraná - IBQP, 2002. 



xvii 

Gurgel, G. D. e Vieira, M. M. F. Qualidade Total e Administração Hospitalar: 

Explorando Di.'ljunções Conceituais. Associação Brasileira de Pós-graduação em Saúde 

Coletiva - ABRASCO: Rio de Janeiro. Vol. 7, n. 2, p. 325-34, 2002. 

Holanda, S. B. Raízes do Brasil. 26a ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 

Leal, S. e Pires, S. O. (organizadores) As Incubadoras de Empresas pelos seus 

Gerentes: lima Coletânea de Artigos. Brasília: Associação Nacional de Entidades 

Promotoras de Tecnologias Avançadas (ANPROTEC), 2001. 

Loureiro, M. R. O Controle Político dos Governantes: Uma Perspectiva Comparada e 

Propostas de Aperfeiçoamento Institucional. ANPAD (2001). Mimeo. 

Lyotard, J. F. A Fenomenologia. Tradução de Mary Amazonas Leite de Barros. São 

Paulo: Difusão Européia do Livro, 1967. 

Marconi, M. A. e Presotto, Z. M. N. Antropologia: Uma Introdução. 5a ed. São Paulo: 

Editora Atlas, 2001. 

Marcovitch, J. (coordenação). Administração em Ciência e Tecnologia. São Paulo: 

Edgar Blücher, 1983. 

Martins, P. E. M. A Reinvenção do Sertão: A Estratégia Organizacional de Canudos. 

Rio de Janeiro: Editora FGV, 2001. 

Minayo, M. C. S. e Miranda, A. C. (organizadores). Saúde e Ambiente Sustentável: 

Estreitando Nós. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2002. 

Ministério da Ciência & Tecnologia - MCT e Instituto Euvaldo Lodi - IEL. Empresas 

Graduadas nas Incubadoras Brasileiras - 2001. Brasília: MCT & IEL, 2002. 

Minstzberg, H., Ahlstrand, B. Lampel, J. Safári de Estratégia: um Roteiro pela Selva do 

Planejamento Estratégico. Tradução: Nivaldo Montingelli Jr. Porto Alegre: Bookman, 

2000. 



xviii 

Mintzberg, H., Quinn, J. B. O Processo da Estratégia. 33 ed. Porto Alegre: Bookman, 

2001. 

Misoczky, M. C. e Vieira, M. M. F. Desempenho e Qualidade no Campo das 

Organizações Públicas. Revista de Administração Pública: Rio de Janeiro. Vol. 35, n. 

5, p. 163-77. Set/Out,2001. 

Montgomery, C. A., Porter, M. E. (organizadores). A Busca da Vantagem Competitiva. 

73 ed. Rio de Janeiro: Campus, 1998. 

Montserrat, R. e Gryner, H. (organizadoras). Língua, Cultura e Desenvolvimento: 

Lingüística. Brasília: Editora Brasília, 1974. 

Morais, E. F. C. Manual de Acompanhamento e Auto-Avaliação de Incubadoras e 

Empresas Incubadas. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1997. 

Moran, E. F. Adaptabilidade Humana. São Paulo: Editora Edusp, 1994. 

Morin, E. Ciência com Consciência. Tradução de Maria D. Alexandre e Maria Alice 

Sampaio Dória. 43 ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2000. 

Neto, J. A. Redes de Cooperação Produtiva e Clusters Regionais. Oportunidades para 

as Pequenas e Médias Empresas. Atlas / Fundação Vanzolini, São Paulo, 2000. 

Neves, L. M. W. Brasil 2000: Nova Divisão de Trabalho na Educação. 2a edição. São 

Paulo: Xamã, 2000. 

Nietzsche, F. Para Além do Bem e do Mal: Prelúdio a uma Filosofia do Futuro. São 

Paulo: Editora Martin Claret, 2002. 

Olve, N., Roy, J. e Wetter, M. Condutores da Performance: Um Guia Prático para o 

Uso do "Balanced Scorecard". Tradução de Maria Cristina da Costa Müller. Rio de 

Janeiro: Qualitymark Ed., 2001. 



xix 

Outhwaite, W. & Bottomore, T. Dicionário do Pensamento Social do Século xx: 
Tradução: Alexandre Gaspar, Isabel Madureira Pinto, Linda Xavier e Maria Manuela 

Meneses. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1996. 

Porte r, M. E. Estratégia Competitiva. Técnicas para Análise de Indústrias e da 

Concorrência. 7a ed. Rio de Janeiro: Campus, 1986. 

Przeworsky, A. Estado e Economia no Capitalismo. São Paulo: Editora Relume 

Dumará, 1995. 

Rangel, I. Ciclo, Tecnologia e Crescimento. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

1982. 

Rede de Incubadoras do Rio de Janeiro - ReINe. Modelo de Gestão para Incubadoras 

de Empresas: Implementação do Modelo. Rio de Janeiro, RJ: Rede de Incubadoras do 

Rio de Janeiro - ReINC, 2002. 

Ritkin, 1. O Fim dos Empregos: O Declínio Inevitável dos Níveis de Empregos e a 

Redução da Força de Trabalho. Tradução de Gabriela Bahr. São Paulo: Makron Books, 

1995. 

Rousso, J. Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica: Análise de sua Importância 

e Proposta de um Modelo Participativo de Gestão Estratégica. Rio de Janeiro: 

dissertação de mestrado CEFET-RJ, 2001. 

Salles-Filho, S. (coordenador). Ciência, Tecnologia e Inovação: A Reorganização da 

Pesquisa Pública no Brasil. Campinas: Editora Komedi, 2000. 

Santos, T. Economia Mundial, Integração Regional e Desenvolvimento Sustentável: 

As Novas Tendências da Economia Mundial e a Integração Latino-Americana. 

Petrópolis: Editora Vozes, 1993. 

Silva, C. G. & Melo, L. C. P. Ciência, Tecnologia e Inovação: Desafio para a 

Sociedade Brasileira - Livro Verde. Brasília: Ministério da Ciência e Tecnologia & 

Academia Brasileira de Ciências, 200 I. 



xx 

Skocpol, T. Bringing the State Back In. In: Bringing The State 8ack In. Evans, 

Ruechmeyer, Sckocpol (org). Cambridge: Ed. Cambridge, 1999. 

Vergara, S. C. Projetos e Relatórios de Pesquisa em Administração. 38 ed. São Paulo: 

Atlas, 2000. 

Villa, M. A. Vida e Morte no Sertão: História das Secas no Nordeste nos Séculos XIX 

e xx. São Paulo: Editora Ática e Instituto Teotônio Vilela, 2000. 

Vogel, A. e Mello, M. A. S. O Experimento de Tobiki: Algumas Reflexões sobre a 

Didática Magna da Prosperidade. Revista Fórum Educacional. Rio de Janeiro: Ed. 

Fundação Getulio Vargas, 1977. 

Zouain, D. M. Gestão de Instituições de Pesquisa. Rio de Janeiro: Editora FGV, 200 I. 

Sítios Visitados 

www.anprotec.com.br. em outubro de 2003. 

www.sebrae.com.br. em outubro de 2003. 

www.petropolis-tecnopolis.com.br. em outubro de 2003. 

www.mct.gov.br. em outubro de 2003. 

http://www.peasa.ufpb.br. em outubro de 2003. 



" ... nessa parte do mundo, a globalização que nos resta é a de formarmos 

pessoas para consumir tecnologia produzida noutros hemisférios. Cabe 

perguntar primeiramente quem paga a conta?". 

Gaudêncio Frigotto 

CAPÍTULO I - O Problema 

Este capítulo introduz o estudo sobre a relação entre o desenvolvimento tecnológico e 

social a partir de uma análise da atuação de uma incubadora tecnológica e de cooperativas 

de trabalho, apresentando uma visão geral sobre o problema a ser investigado, explicitando 

os objetivos, amplitude e relevância da pesquisa. 

1.1. A Introdução 

Este estudo visa avaliar a influência do desenvolvimento tecnológico sobre o social, a partir 

das atividades produtivas desenvolvidas na unidade agroindustrial Recanto lI, no município 

de Catolé do Rocha. 

Esta unidade é apoiada pelas ações do Projeto de Incubação de Micro e Pequenas 

Indústrias em Comunidades Rurais do Semi-Árido Paraibano, desenvolvido pela 

Incubadora Tecnológica de Campina Grande, que integra a Fundação Parque Tecnológico 

da Paraíba - PaqTcPB, em parceria com o Programa de Estudos e Ações no Semi-Árido 

Paraibano da Universidade Federal de Campina Grande - PEASAlUFCG. 

o processo de incubação de micro e pequenas comunidades rurais se inicia a partir do 

processo de transferência de tecnologias rurais da Universidade para o semi-árido. A partir 

do diagnóstico de vocações locais e fortalecimento destas vocações pela Universidade, os 

micro e pequenos produtores rurais passam a compor a cooperativa de agroindústrias 

residente na Incubadora Tecnológica. 

A Incubadora atua na transferência de conhecimentos gerenCIaIS e no processo de 

empresariamento do micro e pequeno produtor. Apoiando-o na consolidação da produção 
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agroindustrial como negócio, por meio da divulgação e auxílio na comercialização, além 

dos demais serviços prestados pelas demais incubadoras desta categoria. 

Para se compreender o papel destas instituições naquele lugar é necessário perceber e 

compreender no íntimo da alma o que é estar no semi-árido, em especial no Estado da 

Paraíba, que corresponde a cerca de 71 % de seu território. 

A pobreza generalizada, a miséria absoluta e a fome no Nordeste brasileiro, surgiram 

basicamente pela ausência, escassez, pouca freqüência e limitada quantidade de água, e se 

intensificaram, ao longo dos anos, pela ausência, escassez, pouca freqüência e limitada 

quantidade de educação, principalmente aquela voltada ao desenvolvimento. 

Os problemas sociais no semi-árido surgiram por condições ambientais adversas, geradoras 

do fenômeno da seca, e intensificaram-se pela falta de políticas públicas adequadas à 

educação e ao desenvolvimento da região, que sofre problemas particulares e deve ser 

tratada de forma específica. 

Segundo o Relatório Sintético 1998-2002 do FUNDEF, durante praticamente todo o século 

XX o ensino fundamental público esteve relegado a um plano secundário na formulação e 

implementação de políticas de alcance nacional, consistentes e duradouras, que pudessem 

contornar o perverso ciclo de repetência, desistência e evasão escolar, que se instalou no 

sistema de ensino público do país, sobretudo nas redes de ensino dos Estados e Municípios 

mais carentes, agravando sobremaneira a grave dívida social junto às camadas mais pobres 

da população, materializada pelo insatisfatório nível de atendimento por parte do poder 

público, na forma preconizada pela Constituição Federal. 

A população do semi-árido sofreu intensa defasagem educacional em relação às demais 

regiões brasileiras. Os indivíduos deixaram de ser perceber como cidadãos, por falta de 

informação e baixa auto-estima coletiva. As pessoas perderam o amor ao que eram e ao que 

representavam na sociedade e, aliado às condições sub-humanas que a seca proporciona, 

começaram a deixar seus lugares e a perder sua identidade cultural. Neste mesmo sentido, 

mas fazendo referência à perpetuação do problema social no decorrer dos governos, Villa 

(2000) afirma que: 
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"Os fatores de conservação transformaram o semi-árido em uma região 

aparentemente sem História, dada a permanência e imutabilidade dos 

problemas. Como se com o decorrer das décadas nada tivesse se alterado e 

o presente fosse um eterno passado. A cada seca, e mesmo no intervalo entre 

uma e outra, milhares de nordestinos foram abandonando a região. Sem 

esperança de mudar a história das suas cidades, buscaram em outras 

paragens a solução para a sobrevivência de suas famílias". (Villa, 2000:26) 

A divisão mundial do trabalho intensificada pelo processo de globalização mundial, gerou 

impactos muito mais severos no sertão, visto o quadro social degradante em que a 

população já se encontrava. A competitividade mundial chegou mais severamente no sertão 

e pouca gente viu, e quem não viu preocupava-se com o litoral. Martins (2001), sinaliza os 

conflitos entre o Brasil moderno do litoral e o universo retrógrado do sertão fazendo 

referência à grande obra de Euclides da Cunha, Os Sertões. 

o micro e pequeno produtor rural, carente de uma boa educação, não consegue perceber as 

oportunidades existentes para a sua problemática, as novas tecnologias não fazem parte do 

seu imaginário. Principalmente as agroindustriais, que poderiam aumentar o desempenho 

de sua atividade produtiva, apesar das adversidades ambientais. As poucas tecnologias das 

quais tem notícia, constituem um sonho distante e economicamente inviável. 

o PEASA, representando a UFCG, leva para o imaginário do sertanejo as tecnologias 

agroindustriais. Já a Incubadora Tecnológica de Campina Grande traz tais tecnologias do 

imaginário à realidade cultural, transformando-as em inovações tecnológicas em 

agroindústrias, no meio do semi-árido paraibano. Ambas operam a tradução do "mundo 

litorâneo" para essas pessoas, possibilitando a conversão de ideais em práticas e resultados, 

permitindo, principalmente, que as comunidades tenham autonomia e vivam uma realidade 

econômica auto-sustentável. 
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A partir dos estudos que Raymond Firth realizou sobre os Tikopias I, observa-se como 

podem se comportar aqueles que viveram à margem de toda a revolução industrial e 

tecnológica mundial, quando colocados diante da realidade cultural gerada a partir destes 

dois fenômenos. Firth (1998) afirma: 

liA disposição das pessoas é uma conjunção de desejo e de apreensão. 

Querem os bens materiais do homem branco; mas não querem que ele 

controle suas vidas. Admiram sem restrições sua posse de riquezas. seus 

dispositivos mecânicos; não conhecem muitas das instituições do branco. 

mas preferem sem hesitar as suas próprias ". (Firth, 1998: 122) 

Para que se possa compreender o poder da tecnologia para quem a detém realizar-se-á uma 

breve introdução sobre a temática. 

A tecnologia sempre gerou o fascínio no homem. Desde a descoberta do fogo, passando 

pela "descoberta" da América, pôde-se perceber o quanto a tecnologia representou 

dominação. Os homens que detinham a tecnologia tinham meios para sobreviverem e 

pouco a pouco construírem seus impérios por meio da dominação de outros povos, com o 

completo desrespeito pelos seus meios de produção e sobrevivência, agredindo e 

extinguindo a cultura local, a mais bela forma de expressão da diversidade e da 

espontaneidade da natureza. O resultado não poderia ser bom. Povos e mais povos passam 

hoje pela miséria e degradação da sua condição humana em função da riqueza de outros 

povos que possuem o "modo" de fazer as coisas no mundo contemporâneo. 

De acordo com Castells [apud Minayo e Miranda, 2002], os modos de viver veiculados 

pela modernidade - mesmo que tardia -, provocaram descontinuidades abruptas na ordem 

social. Seja como resultante das formas de vinculação societária globalizada, seja como 

produtora de transformações identitárias que se manifestam em nossas mais íntimas 

experiências profissionais. 

I I Os Tikopia são um povo remanescente na pequena ilha de Tikopia. na primitiva Polinésia. 



5 

Segundo Foster [apud Vogel e Mello, 1977], na obra As Culturas Tradicionais e o Impacto 

da Tecnologia, uma fábula oriental representa muito bem a relação de degradação do 

modus operandus dos países tecnologicamente menos desenvolvidos. Eis a história: 

"Certa vez um macaco e um peixe foram colhidos por uma grande enchente. 

O macaco, ágil e experimentado, teve a boa sorte de trepar em uma árvore e 

salvar-se. Olhando lá embaixo as águas turbulentas, viu o peixe debatendo

se contra a corrente rápida; movido por um desejo humanitário de ajudar 

um companheiro menos afortunado, estendeu a mão e tirou o peixe da água. 

Com surpresa para o macaco, o peixe não ficou muito agradecido n. (Foster, 

apudVogel e Mello, 1977: 3). 

Nem todas as formas de "salvação" para o desenvolvimento econômico podem ser 

aplicadas em qualquer cultura. Aliás, cada nação possui sua forma individual de promover 

o desenvolvimento. No Brasil, um país com dimensões continentais e uma belíssima 

diversidade de origens e formação de seu povo, cada localidade implica um modo particular 

de promoção de desenvolvimento. 

Toda a sociedade deve buscar soluções para o resgate histórico de todos esses anos de 

degradação cultural que promoveu sérias desigualdades e condições desumanas de 

sobrevida, como pessoas sobrevivendo do lixo urbano, o sério problema dos que vivem nas 

ruas ou sujeitos a balas perdidas nas grandes favelas urbanas contaminadas pelo tráfico. Na 

zona rural faltam médicos, escolas, transporte e outras formas de garantia de qualidade de 

vida e bem-estar social e quando a zona rural é no nordeste, várias regiões padecem pela 

falta de água e de atenção especial. Pela falta de aplicação das grandes tecnologias para a 

solução de problemas urgentes e pela falta de sensibilidade para a questão de que a 

economia é complexa e se o crescimento não for simétrico na nação não se tem e nunca terá 

uma situação ótima para o desenvolvimento. Numa análise final, é preciso se pensar no 

consumidor potencial que vive em situação de risco. 

A desigualdade existe desde a era do fogo e é aSSIm ainda hoje. Povos inteiros são 

escravizados por não conhecerem o "fogo" da era contemporânea. E o Brasil? Já tem o seu 

"fogo"? 
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o Brasil, desde sua "invenção", importou tecnologias. Começou, talvez com o espelho e o 

pente. Como não sabia fazer espelhos e pentes, e resolveu produzir por si mesmo seus 

próprios espelhos e pentes, resolveu importar o modo e o meio de fazê-los. E hoje, 

percebemos que pouco mudou. Produzimos mais, porém, proporcionalmente, a tecnologia 

utilizada para a indústria ainda é feita fora dos limites do nosso território. 

E o povo brasileiro continua sendo criativo, mas não para fazer COIsas de valor 

internacional. Continua criativo para sobreviver com o baixo salário resultante da divisão 

mundial de trabalho. Onde nos sobrou a posição de meros fornecedores de matéria prima e 

mão-de-obra barata. Como sempre e até quando? 

O povo brasileiro continua juntando "míseros tostões" para desenvolver engenheiros que 

não conseguem desenvolver engenhos, não têm onde desenvolvê-los e nem quem comprá

los, nem novos e nem os antigos já usados nos países desenvolvidos. Nossos engenheiros 

vendem cachorro-quente na praia. O povo brasileiro já viu que um filho seu não foge a luta, 

mas não quer mais continuar deitado em berço esplêndido. O Brasil quer se erguer e se 

tomar criativo, e, mais ainda, transformar sua criatividade em produtos, entendidos como 

Bens, serviços e informações, que gerem comida nos pratos dos trabalhadores, que salvem 

da desnutrição os jovens cérebros do futuro. 

A tecnologia só faz sentido quando melhora a vida de quem a utiliza, quando é gerada para 

solucionar problemas do cotidiano das pessoas, quando se converte em inovações 

tecnológicas que apóiam o desenvolvimento das organizações e geram qualidade de vida 

para a universidade. 

Quando as tecnologias são compradas, tem-se uma grande lacuna entre o "ter" e o "saber 

ter", este pode bloquear a utilização criativa em prol do aumento do desempenho humano e 

organizacional. 

Este abismo pode ser preenchido pelo estímulo à educação, por meio de muita sensibilidade 

por parte dos agentes sociais às questões locais. A educação e a sensibilidade levam à 

percepção das necessidades locais e suas prováveis soluções. Não se tem aumento de 



7 

produtividade quando não faz parte da realidade cultural e tecnológica de determinada 

sociedade. Principalmente, quando a transferência ocorre entre nações em níveis de 

desenvolvimento muito distinto, é a própria sociedade que resiste fortemente ao que não 

vem dela, ao que não resulta do seu esforço e reconhecimento. 

No caso do Nordeste, principalmente da região do semi-árido, o acentuado 

desenvolvimento tecnológico, que intensificou a divisão mundial do trabalho e as severas 

desigualdades mundiais, gerou um agravamento do quadro de debilidade social, 

intensificou os problemas relacionados à educação, saúde, meio ambiente, ainda maior do 

que em outras regiões do Brasil, já que a fragilidade dos meios de sobrevivência já era 

intensa. 

Neste sentido, a transferência de tecnologias e conhecimento entre universidades e setor 

produtivo e o papel das incubadoras tecnológicas como elos efetivos na rede de cooperação 

produtiva voltada ao desenvolvimento social, toma-se mais aparente, quanto maior o 

problema. 

o papel das Incubadoras Tecnológicas como geradoras de inovações tecnológicas e, 

portanto, de desenvolvimento tecnológico, toma-se ainda mais claro nestas regiões. Porém, 

ainda mais transparente é o seu papel no desenvolvimento social, a partir da inovação 

tecnológica no campo, principalmente quando o campo é o semi-árido do Nordeste do 

Brasil. 

Tem-se que o desenvolvimento social, no que tange à atividade produtiva da Incubadora, é 

gerado a partir da melhoria das condições produtivas pela disseminação das tecnologias 

gerenciais e pela formalização dos negócios, fato que gera maior receita para o 

investimento do Estado em novas ações voltadas ao desenvolvimento. 

1.2. A Definição do Problema 

A definição do problema de pesquisa constitui a etapa principal do projeto, pois é ela que 

norteia todo o estudo até a elaboração da dissertação, como afirma Vergara (2000). 
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Neste estudo o problema é expresso pela seguinte indagação: 

Qual a influência entre o desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento social gerados 

a partir da atividade produtiva das incubadoras tecnológicas: estudo de caso da 

Incubadora de Campina Grande, em Campina Grande, Paraíba? 

1.3. Os Objetivos Final e Intermediários do Estudo 

Segundo Vergara (2000), o objetivo final é um resultado a ser alcançado, o que se traduz na 

resposta ao problema formulado. 

o objetivo final deste estudo tem o seguinte enunciado: 

Identificar qual a influência entre o desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento 

social gerados a partir da atividade produtiva das incubadoras tecnológicas: estudo de 

caso da Incubadora Tecnológica de Campina Grande, em Campina Grande, Paraíba. 

Os objetivos intermediários são metas para o alcance do objetivo final, de forma que se 

conquiste a resposta do problema de pesquisa. 

Neste trabalho os objetivos intermediários foram: 

• Identificar qualitativa e quantitativamente as ações em prol do desenvolvimento 

tecnológico exercidas na Incubadora Tecnológica de Campina Grande; 

• Levantar os índices de desenvolvimento tecnológico gerado pela Incubadora 

Tecnológica de Campina Grande; 

• Levantar os índices de desenvolvimento social estimulado pela Incubadora Tecnológica 

de Campina Grande; 

• Levantar as ações que congregam as iniciativas de estímulo à interação entre 

desenvolvimento tecnológico e social. 

1.4. A Delimitação do Estudo 

Nietzche (2000) afirma que o grande desenvolvimento da intelectualidade e a penetração 

espiritual do homem ampliam o horizonte de mistérios que envolvem a sua existência. O 

número de enigmas existentes a respeito dos temas da pesquisa, desenvolvimento 
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tecnológico, desenvolvimento social e incubadoras tecnológicas, é infinito. Cada pequeno 

progresso nos estudos científicos amplia ainda mais a área de atuação dos pesquisadores 

envolvidos nas temáticas. 

Por esta razão, toma-se essencial à delimitação deste estudo, de forma a tomá-lo viável 

dentro do limite dos prazos e recursos disponíveis para a sua conclusão, preservando a 

intenção de contribuição, mesmo que pequena, para o desenvolvimento científico da 

administração. 

São diversos os fatores que influenciam o desenvolvimento das empresas residentes nas 

incubadoras de empresas de base tecnológica. Sendo o desempenho do conjunto destas 

empresas a medida para o desempenho da incubadora e o impacto no desenvolvimento 

tecnológico e social da região. As políticas públicas do Estado e as estratégias 

organizacionais das incubadoras são fatores que influenciam o desenvolvimento das 

empresas residentes, no entanto, os estudos de políticas públicas e estratégias 

organizacionais não são o foco principal deste trabalho. 

As incubadoras de empresas são profundamente relevantes para o estudo do processo 

empreendedor e da formação de micro e pequenas empresas. São também relevantes para o 

estudo das incubadoras como ambientes de estímulo à inovação por meio da pesquisa 

científica. Isto é, como organismos que viabilizam a transformação de idéias em 

empreendimentos, viabilizando desta maneira o desenvolvimento tecnológico. No entanto, 

o estudo vai além destes fatores e avalia a viabilização de negócios, especificamente 

agroindústrias, por meio da utilização de alta tecnologia, podendo desta maneira contribuir 

para o desenvolvimento social. Por esta razão, o estudo será restrito às incubadoras de 

empresas de base tecnológica, onde a tecnologia é o próprio negócio. 

o processo de desenvolvimento de novas tecnologias não é o foco deste estudo. A inovação 

tecnológica, que é a transferência e aplicação de tecnologias nas organizações nacionais, 

indicando o desenvolvimento tecnológico, este sim constitui um dos principais aspectos a 

serem abordados. O aspecto principal a ser abordado consiste no impacto deste 

desenvolvimento tecnológico no desenvolvimento social da região onde atua a incubadora 

de empresas de base tecnológica. 
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1.5. A Relevância do Estudo 

A aristocracia social distinguia-se da população por não trabalhar, o que significava não 

desenvolver nenhuma atividade laboral física. Tal fato se deu por milhares de anos. Os 

servos e empregados existiam para que a nobreza não trabalhasse. A nossa origem 

portuguesa (Buarque de Holanda, 1995) delegou-nos, particularmente, esta busca de 

riqueza por meio da ousadia e não há custa do trabalho. A indolência tão atribuída aos 

índios na verdade nada mais era do que a projeção de uma característica do dominador na 

figura do dominado. 

Hoje ocorre que o trabalho físico é cada vez mais substituído por máquinas e o trabalhador 

que conhecemos deixa de existir; sua atividade passa a se limitar ao trabalho mental. A 

humanidade passa por uma transição de época, da atividade física à atividade intelectual. 

Como exemplo, tem-se a tecnologia da informação e os robôs que substituíram homens em 

suas atividades físicas e, em algumas vezes, em atividades intelectuais sem criação, como é 

o caso dos sistemas especialistas2 
. 

Segundo De Masi (2000), o maIOr uso da atividade mental é um resultado natural da 

evolução humana. Afirma ainda que, não obstante, o ser humano leva mais em 

consideração as habilidades físicas do que as mentais porque é muito devoto do corpo, por 

este ter sido a sua salvação ao longo de milênios. 

Nas nações desenvolvidas, os homens se libertaram do trabalho físico para o trabalho 

intelectual e nas demais se tomaram desempregados ou subempregados. Esclarece 

Marcovitch (1983): 

"Os países em desenvolvimento geralmente são carentes e 

dependentes de tecnologia externa para sustentarem seu processo de 

desenvolvimento. No caso brasileiro, o crescimento econômico 

verificado nos últimos anos deu-se, em parte, devido à maciça 

2 Os sistemas especialistas constituem uma categoria de softwares de inteligência artificial que substitui os 
especialistas humanos. Uma das categorias de sistemas especialistas mais conhecida é a que realiza 
diagnóstico médico. 
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transferência de tecnologia proveniente dos países desenvolvidos 

para ampliação de nosso parque industrial...". (Marcovitch, 1983: 

251). 

Pressupõe-se que nos países não desenvolvidos a grande massa de inovação tecnológica 

não seja desenvolvida em laboratórios próprios, mas que as tecnologias sejam compradas 

em pacotes de empresas estrangeiras. Como o desenvolvimento tecnológico não é um 

processo contínuo e não decorre do desenvolvimento educacional nacional, existem lacunas 

de empregos não desenvolvidas pelas empresas nacionais, não existe desenvolvimento 

social. Faltam empregos que exijam capacidade intelectual de nível superior e faltam 

técnicos para a execução de atividades de nível médio, aptos a atuarem diante dessas novas 

tecnologias. 

Nos países não desenvolvidos, o desemprego é ocasionado pela falta de qualificação 

profissional de grande parte da população para manipular as novas tecnologias. Por outro 

lado, a grande massa de profissionais de nível superior realiza esta atividade técnica 

assumindo a posição de subempregados, isto é, cujos empregos são inadequados, pois sub

aproveitam o potencial intelectual. 

o problema de desemprego não é, de forma alguma, um problema de falta de demanda pela 

capacitação superior. Existe a necessidade de desenvolvimento de atividades que requeiram 

este grau educacional; no entanto, faltam os locais para o desenvolvimento dessas 

atividades, faltam as empresas que gerem produtos3 com alta tecnologia agregada e 

empregos diretos e indiretos. 

Os países em desenvolvimento necessitam de inovações tecnológicas e gerenciais, oriundas 

de um aproveitamento maior das idéias, que surgem em todos os níveis hierárquicos das 

organizações. O que acontece é que falta uma maior interação entre os agentes aptos a 

colaborarem para o desenvolvimento econômico. 

3 Neste estudo o produto é considerado como o conjunto formado por bens e serviços. 
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O fenômeno de Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica ou apenas Incubadoras 

Tecnológicas - IT, constitui, nos dias atuais, um dos grandes focos de interesse dos 

governos e pesquisadores em todo o mundo, porque constitui um elo forte entre os agentes 

responsáveis pelo desenvolvimento tecnológico de uma nação. Acredita-se que tais 

instituições possam contribuir para o desenvolvimento social por meio da redução do nível 

de desemprego à medida que geram empregos diretos de alta capacitação, na área da 

pesquisa e desenvolvimento tecnológico, e de nível médio no processo de produção e 

comercialização do produto resultante do novo empreendimento, além dos empregos 

indiretos. 

No entanto, as incubadoras de empresas de base tecnológica, devido às condições de 

mercado em países não desenvolvidos, necessitam de incentivos ainda maiores que surgem 

de políticas públicas e estratégias organizacionais para a captação de recursos financeiros, 

para a promoção das empresas residentes, para a internacionalização destas empresas e para 

a geração de desenvolvimento tecnológico e social a partir da produção. 

Este trabalho pretende colaborar para o estudo da relação entre desenvolvimento 

tecnológico e social, numa tentativa de tomar inteligível a necessidade de educação, 

pesqUIsa científica, inovações tecnológicas e tecnologias para a geração de 

desenvolvimento social, principalmente em países não desenvolvidos. 

o estudo também poderá ser útil para o desenvolvimento de políticas públicas e estratégias 

de desenvolvimento tecnológico, à medida que buscará identificar ações e medidas de 

desempenho voltadas ao diagnóstico da contribuição das incubadoras tecnológicas para o 

bem-estar da sociedade. 

1.6. A Definição dos Termos 

Morin (2000) afirma que a educação deve focalizar a conexão entre os fenômenos da vida, 

deve religar as diversas disciplinas que fragmentaram o conhecimento. Esta disjunção se 

deu a partir do reducionismo das especialidades que visavam explicar o todo a partir do 

conhecimento das partes. O homem e suas relações sociais, no entanto, não podem ser 

avaliados em partes. O universo que compõe os fenômenos humanos é complexo, e o seu 

entendimento depende da compreensão das diversas conexões que o compõem, pois o 
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homem além de ser social, é biológico, econômico, histórico, geográfico, psicológico e 

cultural. 

Neste tópico do capítulo serão elucidados determinados termos, porém será o resultado da 

conexão entre eles que levará ao entendimento do fenômeno ao final da investigação. 

1. Desenvolvimento: 

2. Igualdade: 

"Esta expressão indica a conquista do progresso econômico e social através 

da transformação do estado de subdesenvolvimento (baixa produção, 

estagnação, pobreza) em paises designados de forma variada como 

"pobres", "subdesenvolvidos", "menos desenvolvidos" ou "em 

desenvolvimento"". (Outhwaite e Bottomore, 1996: 197). 

"Aplicado ao domínio econômico, o termo "desenvolvimento" é utilizado 

de modo muito geral e por vezes bastante impreciso para significar um 

crescimento orgânico, harmonizado e, portanto, um progresso da economia 

que se inscreve num progresso geral da sociedade. Para que num país haja 

desenvolvimento, o progresso econômico é indispensável, mas este deve 

estar ao serviço de um progresso social e humano". (Birou, 1976: 110). 

"Por igualdade social entende-se a idéia de que as pessoas devem ser 

tratadas como iguais em todas as esferas institucionais que afetam suas 

oportunidades de vida: na educação, no trabalho, nas oportunidades de 

consumo, no acesso aos serviços sociais, nas relações domésticas e assim 

por diante. Mas que significa ser tratado com igualdade? Falando de 

maneira ampla, houve duas respostas a essa pergunta altamente 

controvertida, que podemos rotular, respectivamente, de igualdade de 

oportunidades e igualdade de resultados. A igualdade de oportunidades 

sustenta que todos deveriam ter igual possibilidade de alcançar os vários 

beneficios e recompensas que uma sociedade torna disponíveis, que não 

deveria haver barreiras artificiais a algumas pessoas, nem privilégios 

especiais dando a outras uma vantagem injusta. (..) Voltando-nos agora 

para a igualdade de resultados, existem três aspectos que precisam ser 
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considerados. O primeiro é "igualdade de que?" - se as pessoas devem 

tornar-se materialmente iguais, em que respeitos a sua situação ser 

igualada? O segundo é a questão de medida: como devemos julgar o quanto 

uma distribuição particular de beneficios é igualitária ou não? O terceiro é 

a questão ética: devemos valorizar a igualdade de resultados e, caso 

devamos, por que?". (Outhwaite e Bottomore, 1996: 197). 

3. Empresas de base tecnológica: 

"A empresa de base tecnológica é aquela que fundamenta sua atividade 

produtiva no desenvolvimento de novos produtos ou processos, baseados na 

aplicação sistemática de conhecimentos científicos e tecnológicos e na 

utilização de técnicas consideradas avançadas ou pioneiras". (Regulamento 

49/91 Art. 2°, b. do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social-Participações S/A (BNDES/PAR)). 

4. Incubadoras de empresas de base tecnológica: 

"As incubadoras de empresas de base tecnológica - IEBTs - são 

organizações que abrigam empreendimentos nascentes, geralmente oriundos 

de pesquisa cient(fica, cujo projeto implica inovações. Tais organizações 

oferecem espaço e serviços subsidiados que favorecem o empresariamento e 

o desenvolvimento de produtos ou processos de alto conteúdo cientifIco 

tecnológico nas áreas de Informática, Biotecnologia, Química Fina, Novos 

Materiais, Mecânica de Precisão, etc". (Baêta, 1999: 30). 

5. Tecnologia: 

conjunto de instrumentos, regras e procedimentos através dos quais o 

conhecimento cientifIco é aplicado de maneira reprodutível a uma 

determinada tarefa". (Castells, apud Capra, 2002: 104). 

6. Difusão de Inovação: 

"É a disseminação de uma inovação pelo setor produtivo. A difusão ocorre 

quando uma inovação torna-se conhecida e passa a ser adotada por 

diversas outras empresas". (Oahab et a1iv, 1995: 54) 

7. Inovação Tecnológica: 

"É a incorporação de novos conhecimentos tecnológicos às atividades 

produtivas. É a invenção sendo aplicada efetivamente na prática. A 

inovação pode referir-se a produtos e processos produtivos. No primeiro 
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caso, trata-se da introdução de novos produtos no mercado, ou de 

alterações em produtos conhecidos, a partir de um avanço no conhecimento 

tecnológico. A inovação de processo é a introdução de novos processos 

produtivos, bem como de aperfeiçoamento em processos existentes, para 

modificar as condições de operação de unidades produtivas instaladas". 

(Dahab et aliv, 1995: 54). 

8. Tecnologia Avançada - de ponta ou de alta tecnologia: 

"São expressões que indicam uma tecnologia intensiva em novos 

conhecimentos cientificos e técnicos, constituindo-se, dessa forma, num 

substancial acréscimo ao estado da arte de determinada área tecnológica". 

(Dahab et aliv, 1995: 54). 

9. Vantagem Competitiva: Porter (1986) afirma que vantagem competitiva consiste na 

superação das cinco forcas competitivas da concorrência: ameaça de entrada de novas 

empresas, ameaça de substituição, poder de negociação dos compradores, poder de 

negociação dos fornecedores e rivalidade dos atuais concorrentes. 

Este capítulo tratou do problema da pesquisa em sua definição, objetivos, amplitude e 

relevância, formulando um guia estruturado para o direcionamento da pesquisa. 
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"Ao fundar-se no amor, na humildade, na fé nos homens, o diálogo se faz 

uma relação horizontal, em que a confiança de um pólo no outro é 

conseqüência óbvia. Seria uma contradição se, amoroso, humilde e cheio de 

fé, o diálogo não provasse este clima de confiança entre seus sujeitos. " 

Paulo Freire 

CAPÍTULO 11 - O Referencial Teórico 

Este capítulo trata das referências teóricas pesquisadas para a fundamentação e justificativa 

do interesse pelo tema, conferindo à pesquisa científica a contextualização. Deste modo, 

esta etapa do trabalho será sistematizada nos itens: As Racionalidades e as Interações 

Sociais, A Sociedade Empresariada; O Estado; e as Incubadoras Tecnológicas. 

2.1. As Racionalidades e as Interações Sociais 

As incubadoras agem como elos entres os diversos agentes capazes de promover o 

desenvolvimento social. As incubadoras tecnológicas interagem com um número ainda 

maior de elos, tendo uma capacidade ainda maior de promover o desenvolvimento social 

por meio da inovação dos meios produtivos, com soluções e produtos tecnológicos com alta 

tecnologia embutida. 

Os elos - agentes sociais - da cadeia produtiva na qual a incubadora tecnológica está 

inserida são o Estado; o empresariado, dividido entre micro, pequenos, médios e grandes 

produtores; a sociedade civil; as associações de setores produtivos e de classes; e, as 

universidades e centros de pesquisas. 

Tem-se que dentro de cada grupo de agentes da sociedade existe uma racionalidade 

específica que favorece a comunicação entre seus membros. A incubadora como elo 

comum entre tais agentes atua como articuladora entre os grupos traduzindo as 

interpretações de um mesmo fenômeno em prol da otimização das interações sociais 

voltadas ao desenvolvimento. 
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Árduo trabalho das incubadoras que gera estudos sobre modelos de gestão, modelos de 

interação entre universidade e empresas, estudos sobre auto-avaliação das incubadoras e as 

incubadoras como parceiras dos empreendedores. Porém, grande parte destes estudos 

remete a resultados superficiais porque não chegam à essência do problema: a 

comunicação. 

Neste sentido, para se compreender a efetividade do trabalho das incubadoras tecnológicas, 

traduzido no impacto de suas ações no desenvolvimento tecnológico e social da região, 

tem-se que compreender o processo de comunicação existente com os demais elos da 

cadeia e o contato com as demais racionalidades. O contato será mais amplo, conforme for 

mais amplo o conhecimento de tais racionalidades. 

Segundo Montserrat & Gryner (1974), a lingüística moderna constitui um novo estágio 

dentro da velha inquietude do homem em perscrutar os enigmas que tomam possível o 

fenômeno da comunicação humana por meio da linguagem oral, e as implicações desta 

sobre o sistema derivado que é a linguagem escrita. 

Os meios de comunicação se desenvolveram sem, no entanto, significar uma melhoria na 

qualidade da comunicação humana. Isto é, nem sempre tem-se acesso aos meios de 

comunicação e quando se tem, nem sempre a comunicação é efetiva e traduz-se em troca, 

integração e desenvolvimento. 

Hoje se tem discutido o analfabetismo e a exclusão digitais, porém, será que o acesso 

universal garantiria a comunicação também universal? Ter acesso à informação não 

significa compreendê-la e sensibilizar-se àquela mensagem. E isto se dá em todas as 

direções e sentidos, na comunicação entre todos os agentes que compõem a sociedade: o 

Estado; o empresariado, dividido entre micro, pequenos, médios e grandes produtores; a 

sociedade civil; as associações de setores produtivos e de classes; e, as universidades e 

centros de pesquisas. 

Muitas vezes o Estado não compreende as informações da sociedade, a sociedade não 

compreende as informações do empresariado, as universidades não compreendem as do 

Estado e assim por diante. Isto por que cada um tem seus objetivos e desenvolve 
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determinada racionalidade para alcançar suas próprias metas, tomando-se muitas vezes 

insensíveis ao que se passa com os demais sujeitos, ou pior, tomando-se inertes às suas 

necessidades. Porém, tem-se que o resultado desta ausência de comunicação efetiva é o 

subdesenvolvimento sócio-econômico. 

Segundo Ciaco (2001), a relação entre os homens e o mundo se opera mediatizada pelo 

pensamento, a relação entre um homem e outro homem, dentro da sociedade, vem 

mediatizada pelos signos. A linguagem se vale dos signos para permitir que o pensamento 

transite de uma para outra subjetividade. Os signos são, portanto, os suportes exteriores e a 

base da comunicação entre as pessoas, sendo o meio pelo qual se exprime a relação homem 

e o mundo que o cerca. A semi ótica é a ciência que estuda os sistemas de signos. De acordo 

com E. Lopes [apud Ciaco, 2001]: 

liA semiótica não estuda nenhum tipo de realidade natural, mas sim a 

realidade cultural de uma comunidade, todas as espécies de sistemas 

sígnicos que o homem construiu ao longo dos séculos. O objeto da 

semiótica é estudar um conhecimento da realidade fenomênica, tal 

como ele se espelha nos diferentes sistemas lingüísticos que re-criam 

- no sentido literal, criam de novo - essa realidade li. (E. Lopes apud 

Ciaco, 2001: 34) 

Saussure [apud Ciaco, 2001], adverte que se pode conceber uma ciência, a Semiologia - do 

grego semefon, "signo" - que estude a vida dos signos dentro da vida social, afirmando que 

ela poderia fazer parte da Psicologia Social e, em conseqüência da Psicologia Geral. 

Os estudos da racionalidade derivam dos estudos da percepção humana, onde tem-se que o 

homem primeiro percebe para depois compreender e interagir a partir de suas decisões a 

cerca dos fenômenos humanos. Num novo processo de percepção, o homem reduz a sua 

capacidade de perceber a partir de referências a experiências anteriores vividas em eventos 

similares. 

Já o processo de compreensão dos fenômenos resulta de valores adquiridos a partir de sua 

realidade cultural aprendida e acrescida de suas experiências pessoais. A racionalidade de 
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grupos SOCIaiS corresponde às formas coletivas de percepção e de compreensão de 

determinado fenômeno. 

Segundo Marconi e Presotto (2001), o objetivo da antropologia é amplo e visa o homem 

como expressão global, isto é, como ser biológico pensante, produtor de culturas e 

participante da sociedade, buscando deste modo compreender sua própria existência. Ela 

avalia as dimensões que o compõem, como a biológica, a sociocultural e a filosófica, que 

tenta responder ao questionamento sobre o que é o homem. A compreensão destas 

dimensões leva ao entendimento sobre o modo pelo qual o homem percebe, compreende e 

interage com o meio em que vive. 

Os estudos que VIsam a formulação de políticas públicas para o desenvolvimento das 

sociedades deveriam buscar a compreensão sobre a existência humana em todos os seus 

aspectos, no espaço e no tempo, partindo do princípio de sua estrutura biopsíquica. 

Buscando também a compreensão das manifestações culturais, do comportamento e da vida 

social. Neste sentido, a antropologia deveria participar do planejamento de todas as ações 

que visassem sistematizar e otimizar as redes de relações humanas que compõem 

sociedade, colaborando, desta maneira, para o desenvolvimento social. 

Este trabalho não tem a pretensão de entrar no campo da Antropologia, Semiologia, 

Semi ótica e Lingüística, mas sim sinalizar que as formas de interações entre os membros da 

cadeia produtiva, integrada pelo agente social "Incubadora Tecnológica" são regidas pela 

compreensão, mesmo que instintiva e, portanto, expontânea, da realidade cultural, ou 

racioalidade, dos demais agentes sociais. Tal compreensão permite a comunicação eficaz e 

gera como resultados o desenvolvimento, conquistado a partir do alcance dos objetivos por 

cada membro da cadeia produtiva. 

2.1. A Sociedade Empresariada 

O livro "Kaspar Hauser ou a Fabricação da Realidade" (Blinkstein, 1989) retrata as 

dificuldades de um jovem que viveu isolado de qualquer contato com a sociedade até seus 

dezoito anos de idade. Sobrevive simplesmente! Alimenta-se e respira e realiza todas as 

funções fisiológicas de modo natural. Até que colocado em contato com a sociedade, 
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começa a conhecer seus símbolos e a interpretá-los sem os filtros colocados pelas culturas 

locais, o que consiste na interpretação coletiva dos fenômenos, a realidade cultural. Tem-se 

que o que ele enxerga, não é o mesmo que um indivíduo comum da região percebe. Suas 

percepções fogem à lógica local construída para a interpretação dos fenômenos, à medida 

que seus esquemas cognitivos são estruturados de maneira diferenciada dos demais 

indivíduos do grupo. Deste modo, não consegue perceber o valor dado às coisas pelos 

demais membros da sociedade. Realiza uma nova hierarquia de valoração de símbolos e 

uma nova percepção de fatos. Com tantas divergências da sociedade, não consegue adaptar

se e ser aceito. Seu desenvolvimento como ser humano é inibido e moldado, até que 

sucumbe aos revezes provocados pela falta de aceitação à possibilidade de uma nova práxis 

social. Fato verídico que ocorreu na Alemanha do século dezenove, Kasper Hauser é 

utilizado desde então para exemplificar a construção da práxis social, ou realidade cultural. 

Este modelo de construção de esquemas cognitivos coletivos pode ser adotado para a 

compreensão do fenômeno de desenvolvimento tecnológico no Brasil. O uso da tecnologia 

ou da alta tecnologia, não faz parte do dia a dia do brasileiro comum, não compondo, deste 

modo, o que alguns estudiosos denominam de esquemas cognitivos e que apóiam os 

indivíduos na construção de seus modelos mentais para a tomada de decisões no seu dia-a

dia. 

Como Kasper Hauser, a maioria dos brasileiros VIveu isolada de grande parte das 

tecnologias e, muito mais ainda, do sistema de inovação nacional. Desconhecendo este 

significado, não criou símbolos para o desenvolvimento de um modelo de desenvolvimento 

tecnológico nacional. Na falta de conhecimento sobre o fenômeno, a maioria da população 

brasileira não consegue perceber o vínculo entre desenvolvimento tecnológico e social. 

Acreditando mesmo que a responsabilidade pelo desenvolvimento tecnológico seja única e 

exclusiva do Estado e não percebendo a relação entre a inovação dos processos produtivos 

e gerenciais e o desenvolvimento tecnológico, acomodam-se em seu mundo de percepções 

limitadas pela própria realidade econômica. 

O Estado investe em ciência e tecnologia a partir de financiamentos a projetos de pesquisa 

de universidades e centros de pesquisas, vinculados ou não a empresas, no entanto a 

tecnologia produzida nem sempre se reverte em beneficio social, isto porque o elo entre a 
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área de produção de ciência e tecnologia e o setor produtivo, nem sempre existe, ou nem 

sempre é eficaz. Os dois ambientes organizacionais não falam a mesma língua. As políticas 

públicas dos governos, sejam eles federais ou estaduais, devem preocupar-se basicamente 

na construção deste elo cognitivo que não se faz por meio de editais de seleção para a busca 

de financiamentos, mais sim por meio de um estudo setorial e individual das realidades 

sócio-culturais dos diversos grupos que compõem a etnia brasileira. 

A promoção da inovação tecnológica nos estados do sul do país podem ter facilidades de 

dificuldades diferentes daquelas encontradas nos estados do nordeste. Tal fato, pode dever

se, além dos aspectos ambientais, a fatores culturais resultantes do processo de colonização 

que foi diferente entre tais regiões. No sul, ainda se preservam muitas das colônias de 

imigrantes Europeus, enquanto que no nordeste houve uma maior miscigenação entre os 

Europeus, em menor número que os que migraram para o sul, e os índios e negros, 

constituindo, deste modo, uma terceira cultura bastante peculiar à região e bem distinta das 

que originaram a população. A forma com que esses grupos percebem os fenômenos seguiu 

um constructo social diferente e, deste modo, mesmo pertencendo a uma mesma nação, 

possuem modelos de desenvolvimento distintos. 

A rica raça brasileira formada por indivíduos de povos de diversos países do mundo possui 

a complexidade que não é entendida pelas políticas públicas que tratam de 

desenvolvimento. O etnodesenvolvimento avalia a composição histórica de cada pequeno 

grupo, que o todo contém, e tenta criar modelos que permite a flexibilidade para atender 

tanto ao que há de comum, quanto ao que há de particularidades entre as culturas, sem 

engessar o que há de mais belo na natureza, a diversidade. Quando a iniciativa desconsidera 

a diversidade, bloqueia o desenvolvimento e esta regra é válida para o micro ou macro

ambiente. 

No Brasil, há um elevado índice de empresas surgidas do processo de empreendedorismo 

por necessidade e não por oportunidade. Grande parte das empresas nacionais não inicia o 

seu negócio de maneira planejada, mensurada e organizada. As novas organizações 

brasileiras, em sua maioria, micro e pequenas empresas utilizam o seu tempo com o 

aprendizado gerencial, que é extremamente complexo em uma sociedade com sua 

economia emergente, sérias desigualdades sociais e baixo nível de educação da população. 
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Muitas das organizações falecem antes mesmo que seus gerentes tenham aprendido mais 

sobre o negócio e o processo gerencial. O desenvolvimento tecnológico, que se dá por meio 

da inovação tecnológica nas organizações, é deste modo um sonho idealizado pelo Estado, 

uma grande utopia que desconsidera os fatores sociais de um Brasil continental. O modelo 

americano de sucesso continua sendo observado e apropriado sem considerar o Severino 

que não tem televisão no agreste brasileiro. 

Há de se pensar no desenvolvimento de ações que de fato libertem o indivíduo das amarras 

que o prendem ao comodismo, que de um modo geral não passam de simples negação de 

seu potencial, limitado pelo pouco espaço deixado para a sua voz na sociedade. Paulo 

Freire retratou bem em sua obra Pedagogia do Oprimido (1987), o valor da educação na 

libertação desta alma empreendedora, capaz de sobreviver em condições adversas, o que 

dirá em condições de assistência e apoio do governo. O empreendedorismo, mais do que 

mero modismo, é assunto antigo e imperecível, recebendo ao longo da história de 

dominação diversas denominações. O desenvolvimento do empreendedorismo nos cidadãos 

parte da ação voltada à educação. Porém, não a educação nos moldes que existe hoje. 

Aquela que padroniza, que recorta o ser humano e que mutila a beleza da diversidade, fonte 

infinita de criação e inovação. O empreendedorismo surge da educação que preconizava 

Freire, aquela que permite que o homem seja ele mesmo, porém com meios de ser melhor a 

cada dia. Aquela educação que liberta o homem para ser músico, pintor ou esportista, e que 

não exige dele que seja um micro ou pequeno empresário. Nem todos nasceram para serem 

homens de negócios, nem todos nasceram para "terem". Mas certamente todos nasceram 

para "serem" algo que realmente faça-lhes sentido e os tome felizes. 

Esse respeito ao indivíduo e à coletividade é a diferença que faz com que um projeto de 

desenvolvimento social que utiliza novas tecnologias possa de fato ter efetividade. É a 

diferença que faz com que o homem possa sentir-se bem na terra onde nasceu, cresceu e 

onde construiu os seus esquemas cognitivos. A terra que antes carregava valores 

emocionais, também passa a atender às exigências de um mercado competitivo, 

infelizmente e para o aumento da desigualdade social, preconizado por Porter (1986). O 

mundo estratégico de Porter não pode ser aplicado em economias emergentes, 

principalmente com o nível de desigualdade aqui existente. Há de se pensar numa forma 

mais cooperativa de desenvolvimento. A acirrada competitividade de Porter não é válida 
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para as comunidades, que ainda são a maioria e que ainda dependem de apoio do Estado e 

das redes de cooperação para sua sobrevivência. E, neste sentido, Mintzberg et allii (2000) 

é o que mais se aproxima de uma estratégia que possa ser aplicada no caso brasileiro, 

principalmente quando propõe que o planejamento estratégico deve avaliar as 

particularidades da organização. A grande dificuldade de todas as sociedades do mundo é 

que as políticas públicas, que constituem as estratégias do governo, são baseadas em 

estratégias de mercado. Sendo que as estratégias de mercado tiveram suas origens em 

grandes estratégias de guerra, voltadas à dominação e à competição, ora por territórios, ora 

por mercados, mas sempre competições por poder. As novas estratégias organizacionais e 

as políticas públicas deveriam ser baseadas no amor, e não na guerra. 

Encontra-se na cooperação e no associativismo, o caminho do meio. Tendo-se, porém, que 

este caminho intermediário exige ações governamentais e da sociedade ações com altos 

riscos, que em sua maioria constituem riscos ideológicos e não econômico-financeiros. Não 

consiste, portanto, no caminho mais simples, mas sim no mais desprendido de valores tão 

arraigados neste histórico tão antigo de evidência do poder. 

As organizações que apóiam o desenvolvimento de empresas, tais como incubadoras, 

vivem dificuldades que resultam da falta de sensibilidade das ações governamentais e de 

representação quanto às diversidades locais. As desigualdades regionais no que se refere a 

índices de nível educacional da população, emprego, saúde e investimentos públicos em 

desenvolvimento social, fazem com que algumas regiões sejam mais carentes de 

investimentos do que outras. Em algumas regiões, a taxa de desemprego é elevadíssima e 

por vezes coincidente em crescimento com o baixo nível de educação da população. Nestas 

regiões, as ações do governo deverão integrar mais agentes para a resolução de sérias 

assimetrias entre cidadãos de uma mesma região. 

Neste contexto, surgIram algumas organizações que buscaram apOIar o empresariado e 

Estado no processo de transferência de tecnologias, como é o caso dos parques, pólos e 

incubadoras tecnológicas e associações. 

Esta nova representatividade do empresariado, que ora se dá por melO das entidades 

gestoras das incubadoras, pólos e parques tecnológicos e ora pelas associações 
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tecnológicas, também se traduz em inovação à medida que os interesses, pelo menos dos 

empresários de cada grupo, são de fato levados em conjunto ao governo para a barganha 

por melhorias setoriais. Deste modo, tais entidades deveriam atuar como tradutoras da 

racionalidade empresarial para o entendimento do governo e vice-versa, garantindo desta 

maneira um consenso de medidas para o desenvolvimento setorial. 

Diversas equipes científicas pesquisam novas tecnologias para o aumento do desempenho 

dos setores industriais no Brasil, tem-se, porém, que nem sempre existe a conexão entre tais 

entidades. Cada uma destas instituições recebe recursos do Estado, de organizações 

internacionais e de empresários para a busca de solução para a modernização da indústria 

nacional. A comunicação entre as diversas entidades, de um modo geral, é baixa e as ações 

muitas das vezes são isoladas e, por esta razão, ineficazes. Uma outra questão é a de que 

não há diálogo entre os cientistas e o empresariado para que se tenha um trabalho com 

resultados voltados à solução de problemas reais. Na falta de uma comunicação eficaz, por 

melhor que sejam as intenções dos cientistas, não existe o esforço do empresariado para a 

mudança que não corresponde aos seus propósitos. 

A falta de comunicação é resultante do fato de que, como Kasper, o que o empresariado vê, 

não é o mesmo que o governo e, muito menos, o que o pesquisador observam e interpretam 

a respeito do fenômeno. As ações são, portanto ineficientes e os recursos em ciência e 

tecnologia que o Brasil inteiro investe são, por muita vezes, não efetivos. Deixa-se de 

investir diretamente em desenvolvimento social, acreditando-se que o desenvolvimento 

tecnológico gera desenvolvimento social auto-sustentável, e não se alcança nem um nem 

outro resultado. 

A discussão entre os limites da responsabilidade do Estado, sociedade e empresariado, 

como classe particular da sociedade, pelo desenvolvimento da sociedade sempre existiu e 

hoje, com a crise fiscal do Estado no mundo globalizado, intensificou-se ainda mais. No 

entanto, tem-se que a responsabilidade do Estado, num ambiente econômico e social cada 

vez mais complexos, a de aumentar a visibilidade das ações, ampliar a cooperação entre os 

diversos agentes de mudanças e colaborar para a integração dos diversos "mundos" para 

que cada setor em particular tenha desenvolvimento. 
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Por exemplo, hoje tem-se produtores de camarões da região sul ao norte do Brasil. No 

entanto, cada um deles possui particularidades de ações no que se refere a gestão de 

agroindústrias e, principalmente, em relação à sua participação na gestão ambiental, social 

e econômica da região onde atuam. Qualquer programa governamental que desconsidere as 

diversidades está fadado ao fracasso ou ao seu subaproveitamento. Dentro de um âmbito 

global, o reconhecimento internacional do Brasil como produtor de camarões somente seria 

possível por meio de ações que buscassem a simetria na produção deste agronegócio. O que 

se tem que buscar é, portanto, a simetria da produtividade daquela indústria nas diversas 

regiões onde a atividade se desenvolve, valorizando o fato de que os investimentos, 

financeiros, humanos, tecnológicos e naturais, em cada região não serão simétricos. Esta 

busca de simetria, mais que uma questão econômica, se configura como uma questão 

social, onde tem-se que os cidadãos devem ter direito ao estado de bem-estar social. Seria 

mais que uma questão de resgate histórico das desigualdades sociais. Neste ponto, toma-se 

difícil pintar um quadro que retrate tamanha crueldade social com apenas breves e insípidas 

palavras. 

Tem-se que o desenvolvimento econômico como um todo, somente é possível quando se 

supera determinado patamar do estado de pobreza da população. Quem sustenta a economia 

nacional é o próprio cidadão que se veste, se alimenta e que, enfim, consome, para 

sobreviver ou apenas ampliar suas fontes de prazeres materiais. 

o estado de miséria, e não pobreza, em que se encontra grande faixa da população 

brasileira não permite a formação de uma massa crítica de consumidores para sustentar o 

restante da economia. Isto é, ou se muda por vocação social ou se muda por urgência 

econômica. O estado atual sócio-econômico não pode gerar crescimento. As questões são 

complexas e interdependentes, portanto a análise isolada de um ou outro fator é como a 

grande metáfora do elefante e os cegos4
, não consegue traduzir o problema como um todo. 

O estado de miséria, que resulta também da ausência de informações e educação, gera a 

degradação dos poucos recursos naturais que se tem para manter viva a natureza composta 

por homens e todo o resto que lhe permitem sobreviver na Terra. Nada se isola neste 

4 Mintzberg, H, Ahlstrand, B. e Lampel, J. Safari de Estratégia: um Roteiro pela Selva do Planejamento 
Estratégico. Porto Alegre: Bookman, 2000. 
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mundo, tudo está interligado e qualquer análise parcial é precoce e ineficaz. A tecnologia 

gerada nas grandes metrópoles não pode gerar desenvolvimento social. Tudo está 

interligado e os filhos do sertão vão atrás da tecnologia das grandes capitais e encontram as 

ruas e a favela como moradias e o desemprego, num lugar onde nem mesmo se pode ver o 

céu estrelado do sertão, o maior prazer de seus filhos. 

2.3. O Estado 

Segundo Salles-Filho (2000), a organização da pesqmsa e da inovação se insere num 

contexto de transformações que geram mudanças no papel do Estado, técnico-científicas e 

mercadológicas. Afirma ainda que os novos desafios não podem mais ser solucionados por 

meio de meros ajustes de percurso nas trajetórias vigentes. Acredita-se que é necessária a 

busca de trajetórias inovadoras para se obter um melhor desempenho das redes que se 

formaram a partir da intensificação do processo de globalização. 

Segundo Castells (1995), o controle do Estado sobre o tempo e o espaço vem sendo 

sobrepujado pelos fluxos globais de capital, produtos, serviços, tecnologia, comunicação e 

informação, e aqueles estados que não são capazes de se transformar dentro deste novo 

contexto histórico estarão arruinados. O Estado continua sendo um elemento essencial de 

regulação econômica, de representação política e de assistência social, mas dentro de 

importantes limites estruturais e culturais, e com formas de atuação que são historicamente 

novas. 

A apreensão do tempo histórico pelo Estado mediante a apropriação da tradição e a (re) 

construção da identidade nacional passou a enfrentar o desafio imposto pelas identidades 

múltiplas definidas por sujeitos autônomos. A tentativa de o Estado reafirmar seu poder na 

arena global pelo desenvolvimento de instituições supranacionais acaba comprometendo 

ainda mais sua soberania. E os esforços do Estado para restaurar sua legitimidade por meio 

da descentralização do poder administrativo, delegando-o às esferas regionais e locais, 

estimulam as tendências centrifugas ao trazer os cidadãos para a órbita do governo, 

aumentando, porém, a indiferença destes em relação ao Estado-Nação. O Estado-Nação 

cuja formação está historicamente situada na Idade Moderna, parece estar perdendo seu 

poder, mas não sua influência. 
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A interdependência dos mercados financeiro e monetário em todo o mundo, operando como 

um todo em tempo real, estabelece o elo de ligação entre as diferentes unidades monetárias 

nacionais. Existe uma dificuldade cada vez maior do controle exercido pelos governos 

sobre a economia que é acentuada pela crescente transnacionalização da produção, não 

apenas pelo impacto causado pelas empresas multinacionais, mas principalmente pelas 

redes integradas de produção e comércio dessas empresas. A conseqüência é a capacidade 

cada vez mais reduzida de os governos assegurarem em seus próprios territórios a base 

produtiva para a geração de receita. À medida que as empresas e indivíduos com grandes 

fortunas vão descobrindo paraísos fiscais em todo o mundo, e a contabilização do valor 

agregado em um sistema internacional de produção se toma cada vez mais onerosa, surge 

uma nova crise fiscal no Estado, expressão de uma contradição crescente entre a 

internacionalização do investimento, produção e consumo, por um lado, e a base nacional 

dos sistemas tributários, por outro. 

A globalização da produção e do investimento também representa uma ameaça ao Estado 

do bem-estar social, um dos principais componentes das políticas dos Estados-Nação dos 

últimos 50 anos, e provavelmente o principal sustentáculo da legitimidade desse Estado nos 

países industrializados. Isso se deve ao fato de que esta se tomando cada vez mais 

contraditória a idéia de que empresas possam atuar em mercados globalizados e integrados, 

tendo que arcar com grandes diferenciais de custo em termos de benefícios sociais, bem 

como trabalhar com diferentes níveis de regulamentação que variam de país para país. A 

nova Organização Mundial de Comércio esta desenvolvendo um sistema de fiscalização 

com o objetivo de detectar e aplicar sanções às barreiras impostas ao livre comércio. 

Embora o impacto real desse tipo de controle seja condicionado à política de comércio 

internacional, parece que, a menos que ocorra uma enorme reversão no processo de 

integração econômica global, o protecionismo explícito e em larga escala estará cada vez 

mais exposto à retaliação por parte de outros países. O Estado-Nação vem sendo cada vez 

mais destituído de poder para exercer controle sobre a política monetária, definir o 

orçamento, organizar a produção e o comércio, arrecadar impostos de pessoas jurídicas e 

honrar seus compromissos visando proporcionar benefícios sociais. Em suma, o Estado

Nação perdeu a maior parte de seu poder econômico, embora detenha ainda certa 
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autonomia para o estabelecimento de regulamentações e relativo controle sobre seus 

sujeitos. 

As perspectivas de regulamentação e controle nacionais são igualmente desfavoráveis em 

outra esfera de poder de importância fundamental para o Estado: a mídia e as 

comunicações. O controle sobre informações e entretenimento e, por meio dele, sobre 

opiniões e imagens, historicamente tem sido o instrumento de sustentação do poder do 

Estado, aperfeiçoado na era da mídia. Neste contexto, o Estado-Nação enfrenta três grandes 

desafios: globalização e não-exclusividade da propriedade; flexibilidade e capacidade de 

penetração da tecnologia; e autonomia e diversidade da mídia. De modo geral, a 

globalização/localização da mídia e da comunicação equivale à desnacionalização e 

desestatização da informação, duas tendências que, por ora, são indissociáveis. 

A globalização do crime também subverte a Estado-Nação, transformando procedimentos 

de governo de forma profunda, e deixando o Estado, em muitos casos, efetivamente de 

mãos atadas. Portanto a globalização, em suas diversas facetas, acaba comprometendo a 

autonomia e a capacidade de decisão do Estado-Nação. E isso ocorre justamente no 

momento em que o exercício do poder do Estado no cenário internacional também fica à 

mercê das limitações do multilateralismo no âmbito da defesa, da política externa e das 

políticas governamentais globais, tais como a política ambiental. 

No que se refere ao multilateralismo, este SurgIU no período pós-Guerra Fria sendo 

caracterizado por uma interdependência multilateral cada vez maior entre os Estados

Nação. Isso se deve basicamente a três fatores: a dissolução, ou afrouxamento, dos blocos 

militares alinhados às duas superpotências; o enorme impacto das novas tecnologias sobre a 

indústria bélica; e a percepção social do caráter global de grandes desafios que se impõem à 

humanidade em decorrência do aumento dos conhecimentos e do volume de informações, 

como é o caso da segurança ambiental. 

No que se refere a segurança ambiental e outros fatores globais, as instituições 

internacionais e consórcios supranacionais têm um papel cada vez mais relevante nas 

políticas mundiais, quando comparadas ao papel dos Estados-Nação. Segundo um dito 
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popular os governos nacionais na Era da Informação são muito pequenos para lidar com as 

forças globais, no entanto muito grandes para administrar as vidas das pessoas. 

Uma outra cnse proveniente da globalização é a da identidade do Estado. Nos casos 

extremos, onde o Estado-Nação não representa uma identidade importante ou abre espaço 

para uma coalizão de interesses sociais fundamentados em uma identidade (re) construída, 

uma força sócio-política definida por uma determinada identidade (étnica, territorial, 

religiosa) pode assumir o controle do Estado, a fim de transformá-lo na expressão exclusiva 

desta identidade. Esse é o processo de formação dos Estados fundamentalistas que 

representam a mais profunda manifestação de derrocada do Estado-Nação. Em meio a essa 

turbulência, o Estado luta para manter sua legitimidade e instrumentalidade, navegando em 

redes transnacionais e integrando sociedades civis locais. 

Em alguns Estados-Nação observamos o impacto direto da globalização e da reestruturação 

do capitalismo sobre a legitimidade do Estado, mediante o desmantelamento parcial do 

Estado do bem-estar social, a desorganização das estruturas produtivas tradicionais 

aumentando a instabilidade de emprego, a extrema desigualdade social e a conexão entre 

importantes setores da economia e da sociedade em redes globais, ao mesmo tempo em que 

grandes parcelas da população e do território são excluídas do sistema dinâmico e 

globalizado. 

As mudanças causadas pela globalização demonstraram contribuir, de alguma forma, para a 

perda da capacidade de o Estado atender às exigências sociais e, em última análise, para o 

comprometimento de sua legitimidade. As crises estruturais que passaram a comprometer a 

legitimidade do Estado interagiram com o surgimento de movimentos sociais que, de 

formas específicas a cada sociedade, afirmaram identidades alternativas, e rejeitaram 

declaradamente a legitimidade do governo federal. Embora esses movimentos 

fundamentados na identidade tenham engajado apenas uma minoria de ativistas, suas 

exigências e reivindicações foram processadas pelo sistema político, ecoando de modo 

reconhecidamente distorcido na população como um todo. 

o Estado, em seus diferentes níveis, é o principal instrumento de que atualmente dispõem 

os cidadãos para controlar a globalização em função de seus valores e interesses. Por isso a 
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adequação deste instrumento, a administração do Estado, às tarefas complexas que 

requerem o extraordinário processo de mudança social e tecnológica, é a condição prévia a 

qualquer capacidade de intervenção estratégica pública, a qualquer reforma social. 

Segundo Castells (1998), a adequação do Estado à nova ordem mundial como um agente de 

intervenção estratégica nos processos econômicos, inclusive em sua dimensão global, onde 

seus contextos institucionais e regulatórios são extremamente importantes para as 

empresas, trabalhadores, para a economia e a sociedade, pode ocorrer por meio de oito 

princípios de funcionamento administrativo. São eles: (1) a descentralização para a eficácia; 

(2) a flexibilidade na organização e atuação administrativa; (3) a coordenação por meio de 

regras de subordinação democraticamente estabelecidas; (4) a participação cidadã; (5) a 

transparência administrativa; (6) a modernização tecnológica; (7) a profissionalização e 

melhor remuneração dos agentes de administração; (8) e a autoregulação da administração. 

Em países não desenvolvidos como o Brasil, com histórico da acentuada defasagem 

tecnológica em muitos setores e de país fornecedor de produtos agrícolas, matérias-primas 

e mão-de-obra barata para as organizações transnacionais, o Estado surge como o principal 

agente no desenvolvimento da educação, ferramenta de alavancagem de diversos setores, e 

geração de empregos. Neste sentido, surge como interventor estratégico na corrida pelo 

incentivo ao empreendedorismo de um povo encolhido pela descrença e pouca auto

confiança, seja qual for o seu modo de expressão: cultural, social, político, econômico, 

tecnológico e internacional. 

Desde a década de 1990, o Estado brasileiro incentiva as ações empreendedoras nas 

universidades, centros de pesquisas, organizações do terceiro setor, empresas e órgãos da 

administração pública. O empreendedorismo surge então para resgatar o estado de bem 

estar econômico mais do que o estado de bem estar social, nos países não desenvolvidos, 

são necessários empregos suficientes para que a população brasileira tenha condições de 

consumo. 
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Segundo o Relatório GEM (2002)5, 42% dos empreendedores naCIOnaiS abrem seus 

negócios por que visualizam uma oportunidade no mercado, enquanto que 55,6% 

empreendem por necessidade, por que não encontraram outra opção para auferir renda. 

Tem-se que na região nordeste/norte 58,9 % dos empreendedores, abrem seus negócios por 

necessidades, enquanto que 41,1 % o fazem por oportunidades. Já na região centro-oeste, o 

número de empreendedores por necessidades é igual ao número dos que iniciam seus 

negócios por oportunidades. As diferenças entre regiões exigem formas diversificadas de 

tratamento, isto é, políticas públicas que atendam de modo particular às necessidades 

voltadas ao desenvolvimento. 

As informações sobre o processo empreendedor nas regiões apoiam o processo decisório 

dos responsáveis por políticas públicas, fornecendo-lhes alternativas para o fomento do 

desenvolvimento de capital humano empreendedor. As ações governamentais sintonizadas 

com a realidade social podem contribuir para a viabilidade dos empreendimentos, 

incrementando o processo de desenvolvimento econômico regional. 

2.4. As Incubadoras Tecnológicas 

2.4.1. O Contexto Tecnológico 

O Brasil sempre importou tecnologias, mesmo que de forma indireta na compra de bens 

com tecnologias embutidas. Porém, na Era de Vargas (1930-1945), intensificou a 

importação de tecnologias visando consolidar no Brasil o desenvolvimento das indústrias 

de base. 

Hoje a matriz industrial nacional pode ser mensurada observando-se as dimensões da 

potente Confederação Nacional da Indústria - CNI, criada em 1938 como entidade máxima 

de representação do setor industrial brasileiro. Coordena um sistema formado pelas 27 

Federações de Indústria dos Estados e do Distrito Federal, com 1.016 sindicatos patronais, e 

administra o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI, o Serviço Social da 

Indústria - SESI, e o Instituto Euvaldo Lodi - !EL. A criação da entidade coincide com a 

5 O Brasil faz parte do Global Entrepreneurship Monitor - GEM, que consiste num grupo de trinta e sete 
países que desenvolve estudos sobre a atividade empreendedora nacional e a relação no contexto 
internacional. 
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necessidade de consolidação do parque industrial brasileiro, um longo processo que se 

estendeu dos anos 30 até o final dos anos 70. Nesse período, a CNI concentrou-se na 

formulação de políticas que favoreceram a criação de uma estrutura industrial integrada e 

diversificada. Com a consolidação dessa estrutura, o principal objetivo, a partir dos anos 

90, passou a ser a competitividade do setor industrial brasileiro e sua integração à economia 

mundial. 

Das organizações que fazem parte da CNI, destacam-se a Federação e Centro das Indústrias 

do Estado de São Paulo - FIESP, e a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro 

- FIRJAN, que são as entidades máximas de representação das indústrias paulistas e 

fluminenses, dois dos maiores centros industriais nacionais. Também o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial - SENAI, criado em 1942, constitui um importante pólo nacional 

de geração e difusão de conhecimento aplicado ao desenvolvimento industrial, e o Instituto 

Euvaldo Lodi - IEL, criado em 1969, inspirado na mentalidade inovadora e disseminada 

em países desenvolvidos, de que a parceria Universidade-Indústria é fundamental para a 

sustentabilidade do desenvolvimento do setor produtivo. 

Tem-se no entanto, que o processo de desenvolvimento tecnológico se dá por meio da 

ciência e tecnologia produzidas em território nacional e transferidas para as indústrias 

brasileiras, gerando inovações tecnológicas e, conseqüente, desenvolvimento industrial. No 

entanto, o desenvolvimento das tecnologias nacionais para o processo de inovação 

tecnológica recebeu maiores incentivos a partir do fim da Era de Vargas. 

Na década de 1950, o Brasil contava com apenas 60 mil alunos no ensino superior e a pós

graduação praticamente não existia. Neste período já era transparente a idéia de que a 

consolidação de um projeto desenvolvimentista era dependente do desenvolvimento do 

capital humano e do domínio do conhecimento científico e tecnológico. Em 1951, foi então 

criada a Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 

com o objetivo de "assegurar a existência de pessoal especializado em quantidade e 

qualidade suficientes para atender às necessidades dos empreendimentos públicos e 

privados que visam o desenvolvimento do país". 
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Ao longo de seus 50 anos, a CAPES, denominada hoje por Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, tem apoiado a expansão e consolidação da 

pós-graduação strictu sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da federação -

uma das maiores conquistas da nossa política educacional e de Ciência & Tecnologia. 

Atualmente, o país conta com mais de 1581 programas de pós-graduação, com mais de 

1.549 cursos de mestrado e 862 de doutorado. Em 1976, estavam matriculados 28.642 

alunos, tendo sido titulados 2387, entre eles apenas 188 doutores. Em 2000, o número de 

matriculados elevou-se para 120.336 e o de titulados para 23.718, entre eles 5344 doutores. 

Entre 1976 e 1994, o ensino superior cresceu cerca de 30%. A pós-graduação, no mesmo 

período, cresceu 130%. Nos últimos seis anos, o ensino superior acelerou a expansão, 

crescendo 43%, enquanto a pós-graduação manteve ritmo ainda mais alto, crescendo 87%.i 

Surgem diversos incentivos ao desenvolvimento de centros de pesquisa como o Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE, criado em 1961 como Comissão Nacional de 

Atividades Espaciais - CNAE, e o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA, 

criado em 1952 com imensas dificuldades que incluíam falta de recursos, de pessoal 

qualificado, inexistência de infra-estrutura para pesquisa, além das deficiências da Manaus 

da época, uma cidade muito distante do centro do poder político e econômico e sem infra

estrutura urbana capaz de receber cientistas. Além da criação e da ampliação de excelentes 

laboratórios de pesquisa nas universidades e desenvolvimento das escolas de educação 

tecnológicas, ou escolas técnicas. Vale-se destacar que centro de ciência e tecnologia no 

Brasil continuou sendo a região sul e sudeste, esta principalmente, onde se concentrava a 

maior parte das instituições voltadas ao desenvolvimento tecnológico brasileiro. 

Em 1964, o então Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico - BNDE, hoje Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, instituiu o Programa de 

Financiamento à Pequena e Média Empresa - FIPEME. O FIPEME toma-se unidade 

operacional com a reestruturação do banco, quando também é criada a FUNTEC, atual 

FINEP. O FIPEME e a FUNTEC formavam o Departamento de Operações Especiais do 

BNDE, no qual foi montado um sistema de apoio gerencial às micro e pequenas empresas -

MPEs. Identificou-se, por pesquisa, que a má gestão da empresa estava diretamente 

relacionada com os índices de inadimplência nos contratos de financiamento celebrados 

com o BNDE. Em 1967, a SUDENE institui, nos Estados do Nordeste, no âmbito das 
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universidades, os Núcleos de Assistência Industrial - NAI, voltados para dar assistência 

gerencial às empresas de pequeno porte. 

Surge em 1967, a Financiadora Nacional de Projetos - FINEP, empresa pública vinculada 

ao Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT, criada para substituir e ampliar o papel do 

Fundo de Financiamento de Estudos de Projetos e Programas, sucedâneo de outro fundo do 

Banco Nacional de Desenvolvimento - BNDE, o FUNTEC, que tinha sido constituído em 

1964 com a finalidade de financiar a implantação de programas de pós-graduação nas 

universidades brasileiras. Dois anos depois, em 1969, o Governo instituiu o Fundo 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT, destinado a financiar a 

expansão e consolidação do sistema de ciência e tecnologia do país, tendo sido a FINEP 

sido designada sua secretaria executiva a partir de 1971. 

Em 1972, por iniciativa do BNDE e do Ministério do Planejamento, foi criado o Centro 

Brasileiro de Assistência Gerencial à Pequena Empresa - CEBRAE. Nasce formalmente a 

instituição, dentro da estrutura do Ministério do Planejamento, oriunda de iniciativas de 

apoio aos pequenos estabelecimentos realizadas no Nordeste e no BNDES. O CEBRAE 

transforma-se em SEBRAE em 1990 e se desvincula da administração pública, 

transformando-o em serviço social autônomo. 

Apenas em 1975 surge o Conselho Nacional de Pesquisa - CNPq e neste momento, o 

Brasil começa a receber investimentos sistematizados na qualificação profissional de seus 

pesquisadores. Momento em que muitos foram para países como os Estados Unidos e os 

Europeus realizarem seus cursos de mestrado e doutorado, incorporando, deste modo, 

métodos internacionais de desenvolvimento de ciência e tecnologia. 

Somente em 1985 é criado o Ministério da Ciência e Tecnologia, com a intenção de reduzir 

a defasagem tecnológica brasileira em relação aos países desenvolvidos e tendo como 

missão o incentivo à produção intelectual como caminho para o desenvolvimento 

tecnológico. 

Porém tem-se que o Brasil continua importando tecnologias, e onde está o erro agora? 

Tem-se que a pesquisa científica pode abraçar as áreas de ciência básica e aplicada. Tem-se 
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que a ciência básica é fundamental para que se possa preparar os cientistas nacionais para 

formarem um background de conhecimentos nacionais necessários ao desenvolvimento de 

conhecimento e suporte para a pesquisa aplicada. Porém, ciência aplicada é a grande 

geradora de inovações tecnológicas para a indústria, para a medicina e a humanidade. 

No entanto, a ciência aplicada não sai por meio de publicações científicas do laboratório 

das universidades e centros de pesquisa para a indústria, para a medicina e para a vida em 

sociedade. Pelo contrário, por vezes o grande empenho dos cientistas nacionais em 

alcançarem as metas de publicações científicas estipuladas pelas agências de fomento à 

pesquisa científica, como a CAPES e o CNPq, minam com a criatividade do pesquisador e 

desviam-no do seu foco, o que muitas vezes poderia dar no melhor trabalho de suas vidas e 

em algo que, de fato, gerasse resultados efetivos na sociedade. 

Por esta razão, surgem na década de oitenta organizações da sociedade civil preocupadas 

em interagir com o Estado, os centros de pesquisa e universidades e as empresas, de modo 

que as políticas públicas do governo, para o desenvolvimento tecnológico, ganhassem 

efetividade nas empresas, por meio do estreitamento da relação dos centros de pesquisa e 

universidades e as empresas. Surgem então organizações como a Associação Brasileira das 

Instituições de Pesquisa Tecnológica - ABIPTI e a Associação Nacional de Pesquisa, 

Desenvolvimento e Engenharia das Empresas Inovadoras - ANPEI. 

Ambas possuem como missão a defesa dos interesses de tais entidades no intuito de 

estimular a inovação tecnológica nas empresas. Colaboram para a inserção da inovação 

tecnológica na agenda política do país, por meio do apoio à elaboração e implementação de 

políticas públicas para investimentos do setor produtivo em tecnologia. Disseminam o valor 

da inovação tecnológica nas empresas, como fator estratégico para melhoria da 

competitividade, e na sociedade, como tração do desenvolvimento econômico nacional. 

Incentiva as empresas a se capacitarem tecnologicamente para melhor gerirem o esforço 

inovador e apóiam o setor acadêmico no direcionamento de suas ações na formação de 

recursos humanos e na geração do conhecimento científico. 

Na década de 80, começam a ser criadas as Fundações de Amparo à Pesquisa - F APs, são 

organizações que buscam apoiar o desenvolvimento científico e tecnológico no âmbito das 
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federações. São cada vez mais fortes nas federações e os governos percebem melhor a 

importância dessas fundações e entendem que correspondem a órgãos estratégicos de suas 

ações. 

A partir do final da década de oitenta também começam a surgIr outra forma de 

organização comercial que visava contribuir para o desenvolvimento tecnológico nacional, 

as incubadoras de empresas de base tecnológica. 

Um novo negócio necessita de diversos investimentos iniciais que demandam recursos 

financeiros, capacitação técnica e gerencial, e tempo dos empreendedores. Quando o 

negócio mobiliza recursos tecnológicos, as dificuldades iniciais são ainda maiores e como 

alternativa para a facilitação do processo de formação de novas empresas de base 

tecnológica surgem as incubadoras de empresas. As incubadoras de empresas são 

organizações que oferecem estrutura física, tecnológica e gerencial para que empresas 

nascentes possam se consolidar no mercado até que tenham sua organização própria para a 

sobrevivência em meio natural. As incubadoras tecnológicas apóiam o desenvolvimento de 

empresas que desenvolvem inovações para a indústria por meio da produção de altas 

tecnologias. No entanto, existem algumas incubadoras que também abrigam pequenas 

indústrias de tecnologias, à medida que podem abrigar pesquisadores-empresários de 

diversas áreas de conhecimento como a biologia, a nutrição, a medicina e a farmácia. 

Existe uma forte relação entre o surgimento de incubadoras tecnológicas e a criação de 

parques tecnológicos. De acordo com Dornelas (2002), o primeiro parque tecnológico, 

criado no final da década de 1940 em PaIo Alto, Califórnia - Estados Unidos, caracterizou

se desde o início pelo estreito relacionamento com a Universidade de Stanford e serviu de 

modelo para o desenvolvimento de parques em vários outros países. Conceitos como 

capital de risco, empreendedorismo e incubadoras de empresas começaram, a partir do 

surgimento dos parques tecnológicos, a ser vistos como condições básicas para o 

desenvolvimento econômico local, graças à inovação tecnológica e a transferência de 

tecnologia. 

o autor enfatiza ainda que o Estado tem papel fundamental no incentivo à formação e 

consolidação de empresas de base tecnológica, assim como no caso dos parques 
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tecnológicos, direcionando os esforços de inovação para setores estratégicos, como ocorreu 

nos Estados Unidos, no Japão, na Franca, no Canadá, na Alemanha, na Itália, na Inglaterra 

e, mais recentemente, em Israel e em países em desenvolvimento, como a China e o 

México. 

No Brasil, os pnmeIros parques tecnológicos surgiram a partir de 1984, por meio de 

convênios do CNPq com instituições localizadas em São Carlos - SP, Joinvile - SC, 

Campina Grande - PB, Manaus - AM e Santa Maria - RS, com o intuito de criação de 

empresas de base tecnológica nessas regiões. Essas experiências iniciais motivaram o 

surgimento de parques tecnológicos em outras regiões do país, que atualmente possui 

dezenas dessas iniciativas. Assim, com a criação dos parques tecnológicos, o surgimento do 

conceito de incubadoras de empresas focadas em empresas de base tecnológica foi natural. 

As primeiras incubadoras tecnológicas surgiram de uma demanda das indústrias locais para 

o desenvolvimento de soluções tecnológicas para os seus problemas de produção, numa 

ação bottom-up. As empresas instaladas nestas incubadoras são denominadas de spin-out 

que, segundo ANPROTEC e SEBRAE (2002), consistem em organizações que são 

impulsionadas por outras já estabelecidas no mercado, para atuar na mesma área de 

negócio, mas com produto diferente daquele que a empresa original comercializa. 

Já, grande parte, das incubadoras que surgem hoje são desenvolvidas para estimular o 

surgimento de novas organizações numa ação top-down. São as chamadas spin-ojJ, que 

segundo ANPROTEC (2003), correspondem a empresas oriundas de um laboratório e 

resultante de pesquisa acadêmica e industrial. 

Inicialmente, foram criadas as incubadoras sem fim lucrativos, ainda predominando na 

maioria dos países, sendo programas de auxílio aos empreendedores na fase inicial de 

criação e na fase de crescimento de seu negócio. Atualmente, as incubadoras de empresas 

podem ser com e sem fins lucrativos. 

Segundo McKee [apud Domelas, 2002], a primeira incubadora sem fins lucrativos surgiu 

em Nova York, no final da década de 1950, como conseqüência imediata da proliferação 

dos parques tecnológicos nos Estados Unidos. Já no Brasil, as primeiras incubadoras 
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tecnológicas naCIOnatS surgiram nos municípios de São Carlos - SP (1985), em 

Florianópolis - SC (1986) e em Brasília - DF (1988), todas oriundas de universidades. 

o número de incubadoras brasileiras era de apenas sete até o início dos anos 1990. No 

entanto, o movimento de incubação no Brasil teve elevado índice de crescimento a partir de 

1995, contando em 2002 com cerca de 159 incubadoras de empresas, segundo o sítio da 

Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos de Tecnologias 

Avançadas - ANPROTEC, instituição que nasceu no final da década de 90 para representar 

estas organizações junto ao Estado e apoiar o desenvolvimento do movimento incubador no 

Brasil. 

Já em 2003, segundo ANPROTEC (2003), já somam 207 e as incubadoras de empresas que 

são responsáveis pela geração de 18.300 empregos. Destas incubadoras, 40% desenvolvem 

atividades relacionadas com a produção de softwares, 20%, de eletroeletrônicos e 19% em 

atividades relacionadas à Internet e ao comércio eletrônico. Existem 71 incubadoras em 

fase de implantação. O total de empresas abrigadas é de 3.800. Cada incubadora é 

responsável, em média, pela criação de 13 novas empresas, o que gera a cada ano 2,6 mil 

novos empreendimentos. O levantamento verificou ainda que 90% das empresas que 

começam a partir de incubadoras conseguem, em até 3 anos, obter lucros e forte 

representação no mercado. 

Tais resultados, têm como finalidade apoiar o planejamento estratégico das incubadoras e 

dos programas governamentais, e de entidades parceiras, de apoio a tais iniciativas. 

Segundo a pesquisa em 2002 foram investidos 14 milhões de reais diretamente nas 

incubadoras e mais 12 milhões de reais em Parques Tecnológicos, que também auxiliam as 

incubadoras. Em 2003, o setor já foi agraciado pelo CNPq, que lançou um edital de 3,5 

milhões. Além disso, o SEBRAE lançará ainda este ano um edital da ordem de R$ 1 milhão 

para a criação de incubadoras de designo Porém, quando se faz a conta, percebe-se que, na 

melhor das hipóteses, foram cerca de 30 milhões de reais para aproximadamente 200 

incubadoras, o que gera para cada uma cerca de 150 mil reais, o que representa muito 

pouco para uma organização que gera cerca de 13 novas empresas por ano. 
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No início da década de noventa começaram a surgIr outros tipos de incubadoras 

classificadas, segundo ANPROTEC e SEBRAE (2002), como as incubadoras de 

cooperativas, as de agronegócios, as culturais e as sociais, que também começaram a 

receber apoio da ANPROTEC e SEBRAE. 

Segundo o sítio do Ministério de Ciência e Tecnologia, existem bem mais de mil 

incubadoras de empresas no mundo. Somente nos Estados Unidos, a National Business 

Incubation Association - NBIA, contabiliza cerca de 800 incubadoras de empresas, sendo 

que este número era de 580 incubadoras até o ano de 1998. Tem-se que a cada 50 empregos 

criados em uma incubadora, são gerados outros 25 empregos na comunidade. 

De acordo com dados do sítio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas - SEBRAE, as micro, pequenas e médias empresas brasileiras constituem 

aproximadamente 98% das empresas existentes nos diversos setores de indústria, comércio 

e serviço e empregam cerca de 53% da população economicamente ativa. Estima-se, 

entretanto, que devido a barreiras burocráticas, técnicas, comerciais e ausência de 

capacidade gerencial, 80% das micro e pequenas empresas brasileiras, em geral, 

desaparecem antes do primeiro ano de existência. Estatísticas americanas e européias 

indicam que a taxa de mortalidade entre empresas que passam pelo processo de incubação é 

reduzida a 20%, contra 70% detectado entre empresas nascidas fora do ambiente de 

incubadoras. No Brasil, estimativas da ANPROTEC, indicam que a taxa de mortalidade das 

empresas que passam pelas incubadoras também fica reduzida a níveis comparáveis aos 

europeus. 

No intuito de otimizar a rede informal de relacionamento em prol da inovação tecnológica, 

foram criadas pelo país redes de tecnologia regionais, como a Rede de Tecnologia do Rio 

de Janeiro - RedeTEC, da qual participam 42 das principais universidades, centros de 

pesquisa e instituições de fomento ao desenvolvimento econômico do Rio de Janeiro. 

Sendo que, em julho de 2003, foi criada a Rede Brasil de Tecnologia - RBT, coordenada 

pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, e cujo o objetivo é propiciar a interação eficiente 

entre a administração pública, a universidade brasileira, as empresas e os agentes 

financeiros, para o desenvolvimento tecnológico dos setores produtivos locais. Surgem 



40 

também as redes regionais de incubadoras, como é o caso da Rede de Incubadoras do Rio 

de Janeiro - ReINC. 

Com o crescimento do movimento de incubação nacional, o governo federal instituiu em 

2002 o Plano Nacional de Incubadoras - PNI, com vistas à promoção do desenvolvimento 

tecnológico e da inovação das micro e pequenas empresas, ao estimular iniciativas de 

instalação e consolidação de incubadoras nas várias unidades da Federação e de articulação 

entre os diversos agentes sociais. Tal programa buscou a visão compartilhada de 

instituições governamentais e privadas, gerando como objetivos a capacitação de 

empresários e empreendedores, o estímulo à associação entre pesquisadores e empresários, 

criação de cultura empreendedora, geração de empregos, apoio à introdução de novos 

produtos, processos e serviços no mercado, promoção de agregação de conhecimento e a 

incorporação de tecnologias nas micro e pequenas empresas, redução da taxa de 

mortalidade de novas micro e pequenas empresas, consolidação de mICro e pequenas 

empresas que apresentem potencial de crescimento, interação entre mICro e pequenas 

empresas e instituições que desenvolvam atividades tecnológicas. 

No ano de 2001, começou a ser desenvolvida a Lei de Inovação, que lançou diretrizes para 

o desenvolvimento tecnológico nacional, mas que, no entanto, possui diversas limitações a 

serem revistas antes de sua promulgação, principalmente no que se refere ao processo de 

transferência da tecnologia das universidades e centros de pesquisa para as empresas. 

Existem ainda, iniciativas dos governos locais que interferem no processo de 

desenvolvimento das incubadoras tecnológicas. Em cada estado, existem programas das 

secretarias de desenvolvimento e de ciência e tecnologia, assim como redes de cooperação 

tecnológica e de cooperação entre incubadoras tecnológicas, voltadas a ações para o 

desenvolvimento do movimento incubador local. 

A matriz de inovação brasileira constitui uma rede extremamente complexa, onde o 

envolvimento das empresas começou a intensificar-se a partir da década de 90. No entanto, 

apesar de tamanha complexidade, o Brasil ainda passa fome e podendo ser reconhecido por 

tantos feitos positivos tem seu nome associado internacionalmente à miséria e à fome. 
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2.4.2. As Incubadoras 

As incubadoras tecnológicas surgem no Brasil com uma justificativa bem mais expressiva 

que as que justificam o surgimento desta iniciativa nos Estados Unidos e Europa, origens 

do capitalismo mundial. Nestas regiões, as incubadoras tecnológicas surgiram para 

promover desenvolvimento tecnológico e inovação dos demais setores produtivos da 

economia, como mecanismo de aumento da competitividade nos mercados nacionais e 

globais. Porém, nas economias emergentes como a do Brasil, sua função é outra. 

As incubadoras tecnológicas surgiram como mecanismo para a formalização existente entre 

universidades e centros de pesquisa e empresariado, esses buscavam soluções tecnológicas 

nos primeiros, no entanto o retomo desta atividade para a instituição era incerto e limitado. 

As incubadoras garantiram empregos principalmente para profissionais com alta 

qualificação, graduados e pós-graduados, e recursos financeiros para si e para o 

desenvolvimento de novas pesquisas, por meio do empresariamento dos seus cientistas. 

Além de receitas para o Estado a partir dos impostos gerados pela formalização do 

empreendimento. 

Os recursos que chegam às universidades, por meio das incubadoras, acabam destinando-se 

não só à pesquisa aplicada, que gera desenvolvimento tecnológico, mas também à pesquisa 

básica, geradora de desenvolvimento científico. Obviamente, que os resultados variam 

entre incubadoras e sua expressividade é fortemente dependente do desempenho gerencial 

das empresas residentes e dos mercados, algumas vezes externos, encontrados para a 

comercialização dos produtos com alta tecnologia embutida. 

O que ocorre é que com as dimensões continentais do nosso maravilhoso país, as diferenças 

culturais também têm tamanho continental. No decorrer de muitas décadas a falta de 

consideração por estes fatores sociais gerou o aprofundamento das desigualdades, agora 

não só culturais, mas também sociais. 

Deste modo, dentro de um mesmo país, as razões para o desenvolvimento de incubadoras 

tecnológicas também são distintas. Tal fato se deve a simples justificativa de que o homem 

é um ser biológico que se adapta às condições ambientais. Segundo Moran (1994), os 
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estudos da adaptabilidade humana proporcionam uma estrutura integradora que permite a 

abordagem das interações sociais dentro dos ambientes e em relação aos mesmos. 

Deste modo, incubadora tecnológica no sul do país não tem o mesmo significado de 

incubadora tecnológica no nordeste, por que ambas surgiram como tentativa de adaptação 

do homem às condições tecnológicas e socio-econômicas daquelas regiões. A explicação 

para esta afirmação vem do fato de que a tecnologia sempre esteve atrelada a padrões mais 

elevados de produção e de qualidade de vida. As estatísticas mostram que no sul do país 

uma fatia maior da população tem acesso às contribuições da ciência à existência humana, 

por ter um poder aquisitivo mais elevado. Deste modo, a tecnologia faz parte dos esquemas 

cognitivos formados para a compreensão do dia a dia do homem do sul do Brasil. Também 

pelo poder aquisitivo, podemos afirmar que a tecnologia não faz parte dos esquemas 

cognitivos do homem nordestino brasileiro. São duas realidades sociais muito distintas. 

o homem realiza a busca sobre aquilo que teve algum contato. A busca pelo intangível é 

complexa e, muitas vezes, vista como intransponível. As incubadoras tecnológicas 

localizadas nas regiões de maior risco social no Brasil, têm o desafio de ampliarem a 

comunicação entre os agentes, tornando a tecnologia uma aspiração tangível aos negócios 

locais, nos diversos setores industriais. Neste sentido, devem ampliar as redes de interações 

entre a universidade e a sociedade local, composta não somente por empresários, mas 

também grupos desenvolvedores de projetos de associativismo e desenvolvimento social. 

o processo de inovação tecnológica pode ocorrer por meio da transferência de tecnologias 

entre universidades e centros de pesquisas e empresas, mas também por meio da difusão 

tecnológica. Segundo Dahab et aliv (1995), essa difusão envolve a adoção de novas 

tecnologias, por uma camada maior de usuários, e, desta forma, as possibilidades 

econômicas das inovações são exploradas. O processo de transferência conhecimentos e 

tecnologias, e o de difusão tecnológica podem acontecer por meio do apoio sistematizado 

ao desenvolvimento das competências tecnológicas e o incentivo às formas de interações 

sociais, voltadas à cooperação. 

A incubadora, seja qual for a tipologia em que se enquadre, desenvolve a transferência não 

somente de tecnologias, mas também de conhecimentos específicos para a sociedade. Neste 
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sentido, a tipologia brasileira para as incubadoras tem sido também um fator limitante ao 

desenvolvimento social. As incubadoras são hoje enquadradas em incubadoras 

tecnológicas, sociais, culturais, tradicionais, virtuais e de cooperativas. Ocorre que todas 

deveriam estar direcionadas a busca de soluções para os problemas da comunidade em que 

está inserida e, neste sentido, todas as incubadoras seriam sociais. 

A incubadora deve existir para ampliar a interação entre universidades, centros de 

pesquisas e outras fontes de informação e conhecimento e a sociedade, em sintonia com a 

realidade cultural da região em que atua. O modelo ideal para esse processo de adaptação 

contínua poderia ser uma incubadora que pudesse abrigar toda a tipologia para incubação 

ou a constituição de uma rede integrada entre incubadoras dos diversos tipos, cada uma 

cumprindo o seu papel no desenvolvimento social, como uma verdadeira micro reprodução 

da estrutura social macro. 

Neste sentido, as incubadoras poderiam atuar como apoios ao Estado na integração dos 

agentes sociais na base da sociedade. Deste modo, teriam-se organizações, altamente 

capacitadas e informadas, que agiriam em diversas dimensões do desenvolvimento humano 

- por exemplo, cultural, social, ambiental e tecnológico - dinamizando as interações 

sociais e otimizando os recursos gastos por cada agente no processo de desenvolvimento. 

O processo de transformação do potencial em ação é o papel das incubadoras. A 

sistematização do processo de transformação tem recebido a denominação de modelo de 

gestão de incubadoras, ocorrendo de forma variada entre tais organizações, mesmo aquelas 

pertencentes a uma mesma tipologia. Os modelos de gestão têm sido comumente utilizados 

para a avaliação do desempenho das organizações. 

De acordo com Aranha (2001), pode-se utilizar a metodologia do Balanced Scorecard -

BSC, como modelo de gestão das incubadoras de empresas. Em Aranha (2002), pode-se 

novamente observar o BSC como modelo de gestão, desta vez aplicado à realidade de 

organizações incubadoras de negócios. 

O BSC foi desenvolvido e inicialmente apresentado em um artigo escrito por Kaplan e 

Norton, no primeiro exemplar da Harvard Business Review (Olve et alii: 2001). Foi 
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desenvolvido para satisfazer às necessidades de organizações americanas, não exatamente 

incubadoras de empresas. Neste sentido, tem-se que faz-se necessária a adaptação do 

método para atender à dois tipos de racionalidades, uma voltada ao lucro - empresas, e 

outra voltada ao desenvolvimento social - incubadoras. A busca da auto-sustentabilidade 

pelas incubadoras não se traduz na busca pelo lucro, mas sim pela capacidade de sobreviver 

dos resultados oriundos das organizações residentes e das parcerias estabelecidas entre 

Estado, empresariado e associações da sociedade civil. 

Porém, nem sempre o processo de adaptação é eficiente, principalmente por que tenta 

padronizar o que não é padronizável, que é o processo de gestão de organizações diferentes 

em realidades diversas. Esta busca pela unidade acarreta em perda da criatividade para 

produzir e perceber novas oportunidades de mercado, como novas formas de incubação e 

nichos de mercado para as empresas residentes. 

o entrave é ainda mmor quando a incubadora tem como instituição gestora uma 

organização pública. Segundo Misoczky e Vieira (2001), existem especificidades nas 

organizações públicas que devem ser consideradas quando se implementam medidas de 

desempenho e qualidade, a partir de conceitos construídos para organizações privadas. 

Guerreiro [apud Misoczky e Vieira, 2001], ao abordar o êxito e fracasso na administração 

pública, afirma que sua identificação não pode resultar de uma definição rigorosa de 

desempenho, já que a avaliação obedece a motivações políticas e ideológicas que os 

métodos racionais e sistemáticos não conseguem incorporar. Os conceitos de desempenho e 

qualidade são constructos elaborados a partir da realidade social de cada organização. 

Desta maneira, a apropriação das medidas de desempenho e qualidade de organizações 

privadas podem não satisfazer aos anseios das públicas. Ou mesmo, basta que duas 

organizações, de mesma constituição jurídica, estejam em regiões distintas para que a 

apropriação de modelos não seja satisfatória. 

Segundo Morais (1997), a auto-avaliação está baseada em quatro dimensões: resultados ou 

produtos gerados pelas empresas e incubadoras; insumos utilizados pelas incubadoras, 

sejam eles fisico-financeiros, tecnológicos, materiais e recursos humanos; processos 

organizacionais e produtivos propriamente ditos; contexto socio-economico, político e 
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cultural, referente às instituições mais diretamente ligadas ao processo de incubação -

universidades, prefeituras, institutos de pesquisa, associações civis sem fins lucrativos, 

secretarias estaduais e o próprio mercado. A sugestão de dimensões de avaliação talvez seja 

o modo mais eficiente para orientar as ações dos gestores de incubadoras, mais do que de 

modelos. 

Os modelos são úteis como pontos de partida para o início do gerenciamento em uma 

incubadora recém constituída. Porém, deve-se ter cuidado na sua utilização para o 

desenvolvimento desta organização, a medida que pode vir a minar com a criatividade e o 

processo de desenvolvimento voltado à realidade local. 

O ambiente de incubação é puramente educacional, onde os novos empreendedores são 

postos em contato com a realidade cultural do empresariado, do Estado e de outras 

comunidades da sociedade. Este processo de aprendizado demanda cuidados que fogem aos 

modelos empresariais existentes, requer a elaboração de modelos educacionais. 

Este capítulo tratou do referencial teórico que se constituiu pelos seguintes temas: As 

Racionalidades e as Interações Sociais, A Sociedade Empresariada; O Estado; e as 

Incubadoras Tecnológicas. 
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CAPÍTULO IH - A Metodologia 

Este capítulo descreve os métodos utilizados na pesquisa para a coleta de dados, a partir da 

definição do universo e amostra, assim como para o processamento e leitura das 

informações levantadas. 

3.1. O Tipo de Pesquisa 

Segundo a classificação de Vergara (2000), os tipos de pesquisa categorizam-se por dois 

critérios básicos: quanto aos fins e meios. 

Quanto aos fins, a pesquisa foi: 

a. Pesquisa descritiva: por expor características de determinado fenômeno. A 

análise do fenômeno só foi possível a partir do mapeamento das ações 

desenvolvidas no Projeto de Incubação de Micro e Pequenas Indústrias em 

Comunidades Rurais do Semi-Arido Paraibano, desenvolvido pela Incubadora 

Tecnológica de Campina Grande. 

b. Pesquisa explicativa: à medida que visou tomar inteligível a relação entre o 

desenvolvimento tecnológico e o social, a partir das ações desenvolvidas no 

Projeto de Incubação de Micro e Pequenas Indústrias em Comunidades Rurais 

do Semi-Arido Paraibano, desenvolvido pela Incubadora Tecnológica de 

Campina Grande. 

Quanto aos meios, a pesquisa é: 

a. Pesquisa de campo: pois foi necessária a investigação empírica no local onde 

ocorre o fenômeno da influência do desenvolvimento tecnológico e no social a 

partir das ações desenvolvidas no Projeto de Incubação de Micro e Pequenas 

Indústrias em Comunidades Rurais do Semi-Arido Paraibano, desenvolvido 

pela Incubadora Tecnológica de Campina Grande. 

b. Documental: pois utilizou a verificação de documentos conservados no interior 

da Incubadora Tecnológica de Campina Grande, com a devida autorização para 

o acesso. 

c. Bibliográfica: pois foi desenvolvido estudo sistematizado com base em material 

publicado em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, isto é, material acessível 

ao público geral. 
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d. Estudo de caso: pois foi circunscrito a Incubadora Tecnológica de Campina 

Grande, tendo caráter de profundidade e detalhamento. 

3.2. O Universo e a Amostra 

O estudo foi restrito à Incubadora Tecnológica de Campina Grande, no intuito de tornar o 

trabalho conclusivo. 

O universo da pesquisa foi formado pelas pessoas que compõem a Incubadora Tecnológica 

de Campina Grande. Por ser inviável uma pesquisa de mestrado desta abrangência, 

escolheu-se uma pequena amostra da organização constituída pelo diretor da incubadora, 

pelo pesquisador e pelo líder comunitário de uma das unidades agroindustriais que compõe 

a cooperativa de agroindústrias da ITCG. A unidade agro-industrial escolhida localiza-se no 

assentamento rural Recanto 11, no município de Jericó, na Paraíba. 

3.3. A Seleção dos Sujeitos 

Os sujeitos da pesquisa são os líderes da incubadora e unidade agro-industrial, além do 

representante da Universidade que trabalha no campo. Esta seleção pretende facilitar o 

entendimento sobre a relação entre desenvolvimento tecnológico e social a partir das ações 

desenvolvidas no Projeto de Incubação de Micro e Pequenas Indústrias em Comunidades 

Rurais do Semi-Arido Paraibano, desenvolvido pela Incubadora Tecnológica de Campina 

Grande. 

3.4. A Coleta de Dados 

A coleta de dados foi realizada em duas etapas: 

a. Literatura: busca de dados e informações, por melO de registros públicos e 

privados, sobre desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento social, 

estratégias organizacionais e públicas, incubadoras tecnológicas e de 

cooperativas de trabalho e a Incubadora Tecnológica de Campina Grande. 



48 

b. Inserções no campo de estudo: busca de informações por meio de observação 

simples e entrevistas abertas para a comparação da realidade do estudo com a 

literatura levantada. 

3.5. O Tratamento dos Dados 

Pressupõe-se que o desenvolvimento social está intimamente relacionado ao 

desenvolvimento tecnológico e que este deve ser estimulado pelo Estado por meio do 

incentivo à inovação nas organizações. 

Tem-se que a inovação tecnológica é o grande negócio das empresas de base tecnológica 

inseridas no ambiente da incubadora tecnológica. Pressupõe-se que estas contribuem 

fortemente para a inovação de outras organizações, sejam elas de serviços, industriais ou 

agroindustriais, e à medida que oferecem soluções tecnológicas para a sua produção. 

Contribuem desta forma para o desenvolvimento tecnológico na região onde atuam e, de 

formas direta e indireta, para o desenvolvimento social, a partir da geração de empregos, 

aumento da renda dos trabalhadores e de receita para o Estado. 

A identificação dos aspectos organizacionais que contribuem para o desenvolvimento 

tecnológico e social, mais ainda, a compreensão da relação entre estes dois fenômenos, é 

possível através da percepção da essência do fenômeno, a partir do ponto de vista das 

pessoas que o estão vivenciando e experimentando. 

Segundo Lyotard (1967), o termo fenomenologia significa o estudo dos fenômenos, isto é, 

daquilo que surge à consciência, daquilo que é dado. Trata-se de explorar esse dado, a 

própria coisa que se percebe, na qual se pensa, da qual se fala, evitando forjar hipóteses, 

tanto sobre a relação que liga o fenômeno como o ser do qual ele é fenômeno, como sobre a 

relação que o liga ao Eu para quem ele é fenômeno. A fenomenologia é a partir de um 

julgamento verdadeiro, retomar àquilo que é efetivamente vivido por aquele que julga. 

o método fenomenológico é uma atitude de abertura do pesquisador para compreender o 

que se mostra, isto é, sem se estar preso a conceitos ou predefinições. Refere-se, portanto, a 

intuição intelectual e à descrição do intuito. 
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o objeto do estudo é o fenômeno, e sua apropriação dá-se por melO do círculo 

hermenêutico: compreensão - interpretação - nova compreensão. A investigação, 

geralmente, parte de uma pergunta orientadora e desenvolve-se em etapas de discussão e 

ação; reflexão e nova ação/intervenção. São três as etapas: 

1. Reúnem-se dados do vivido, fixado em sucessivos registros num relato que leva 

a uma compreensão da situação; 

2. Realiza-se a análise, que constitui uma interpretação desse relato do vivido, que 

poderá ser retomado para interpretações; 

3. Constitui uma nova compreensão do problema que se concretiza em propostas 

de intervenção e/ou novas ações. 

A abordagem fenomenológica busca a relação entre o fenômeno e a essência, o todo e as 

partes, o objeto e o contexto. A validação da prova científica é buscada no processo lógico 

da interpretação e na capacidade de reflexão do pesquisador sobre o fenômeno, objeto de 

seu estudo. 

As metodologias podem mascarar ou moldar quaisquer dados. No entanto, as imagens 

podem traduzir melhor o que é uma situação de desigualdade, cerne deste estudo. O que é 

um sertão seco, árido, insípido se transformar num lugar de sonhos. As palavras não 

conseguem traduzir a realidade, os números ainda menos. 

A metodologia nada mais é do que a melhor forma de transcrever as impressões do autor 

sobre uma temática que o incomoda, que o incita a pesquisar e a mergulhar num mundo 

novo, cheio de mistérios. Nada mais é do que o instrumental para converter toda esta 

angústia científica e social, pois o homem é complexo, em um filme do fenômeno com 

imagens sob o ângulo e as cores que sua alma lhe confere. 

Neste sentido, a fenomenologia se configuraria o melhor método para a análise do 

problema. Porém o estudo da fenomenologia exige do pesquisador a maturidade de anos de 

dedicação na atividade e a humildade de um iniciante, para não enviesar mais do que o 

conveniente, a análise do fenômeno. Na ausência de maturidade nesta categoria de estudo, a 
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pesquisa humildemente seguirá uma análise qualitativa do fenômeno da Influência do 

Desenvolvimento Tecnológico no Desenvolvimento Social. 

3.6. As Limitações do Método 

A coleta de dados apresenta-se como a grande limitação do método ao estudo. 

A dificuldade começa pelo acesso a informações, sejam elas obtidas em documentos 

internos ou entrevistas; pode haver resistência em sua apresentação. Além disso, o receio 

com as intenções do entrevistador pode levar à incongruência entre o seu discurso e a 

prática, nas entrevistas. Pode haver influência do pesquisador sobre o pesquisado, fato que 

toma a pesquisa tendenciosa. Outra possibilidade é a de que o pesquisador não se faça 

compreender pelo agente do fenômeno, o que toma as respostas imprecisas e inadequadas. 

O tratamento dos dados coletados na pesquisa de campo possui uma limitação decorrente 

da organização dos resultados. Uma entrevista aberta, embora haja a possibilidade de 

orientação por roteiros, não possui categorias de respostas. A observação simples resulta 

em anotações que dependem do juízo de valor do pesquisador no momento da pesquisa. 

Apesar da possibilidade da categorização dos resultados, a dificuldade de agrupamento de 

respostas variadas é enorme. Ainda, no processo de categorização dos resultados pode 

haver perda de conteúdo pela forte influência do pesquisador no entendimento das 

respostas. 

o estudo de caso pode gerar uma compreensão tendenciosa do fenômeno estudado, à 

medida que analise um ambiente específico que pode não ser passível de reprodução em 

outra organização da mesma categoria. Pode, portanto, haver o bloqueio de novas 

percepções científicas por conta de uma possível avaliação precipitada e altamente 

específica. 

Este capítulo tratou da metodologia da pesquisa, a partir de definições sobre o tipo de 

pesquisa, o universo e a amostra, a seleção dos sujeitos, a coleta e o tratamento dos dados e 

as limitações. 
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"Deste modo se tem a cada passo, em todos os pontos, um lineamento 

incisivo de rudeza extrema. Atenuando-o em parte, deparam-se várzeas 

deprimidas, sedes de antigos lagos, extintos agora em ipueiras apauladas, 

que demarcam os pousos dos vaqueiros. Recortam-nos, no entanto, abertos 

em caixão, os leitos as mais das vezes secos de ribeirões que só se enchem 

nas breves estações das chuvas. " 

Euclides da Cunha 

CAPÍTULO IV - O Referencial Prático 

Este capítulo trata da referência prática pesquisada para a confirmação da fundamentação e 

justificativa levantadas nas referências teóricas, conferindo à pesquisa científica a análise e 

as comprovações teóricas. São abordados os seguintes aspectos: o estudo de caso e os 

resultados da pesquisa, a análise da pesquisa. 

4.1. Os Resultados da Pesquisa 

4.1.2. A Incubadora Tecnológica de Campina Grande 

A Fundação Parque Tecnológico da Paraíba é uma entidade sem fins lucrativos, próxima à 

Universidade Federal da Paraíba, em Campina Grande - Pb, voltada ao avanço científico e 

tecnológico do estado. 

Criada desde a década de 80, a Fundação se consolida como entidade gestora da Incubadora 

Tecnológica do Parque, responsável por apoiar o desenvolvimento de novas empresas de 

base tecnológica, por meio da gestão e transferência tecnológica, da difusão da informação, 

da capacitação técnico-científica e da articulação e cooperação tecnológica institucional, 

promovendo a geração de emprego e renda, o desenvolvimento sócio-econômico e a 

melhoria da qualidade de vida na região. 

São membros instituidores da Fundação, o Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico - CNPq, Universidade Federal da Paraíba - UFPB, o Governo do 

Estado da Paraíba, Banco do Estado da Paraíba. 
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o conselho de curadores constitui o órgão máximo da Fundação sendo formado, além dos 

membros instituidores, pelos seguintes órgãos participantes: Prefeitura Municipal de 

Campina Grande, Federação das Indústrias do Estado da Paraíba - FIEPU, Universidade 

Estadual da Paraíba - UEPB, Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa -

SEBRAE/PB, Banco do Nordeste e a Associação de Empresas de Base Tecnológica -

AEBT. 

A Incubadora Tecnológica de Campina Grande - ITCG, foi desde o ano de 1984, momento 

de sua criação uma incubadora de empresas de base tecnológica. No entanto, a partir do ano 

de 1999 passou a incubar uma cooperativa de agroindústrias de soluções tecnológicas da 

Universidade para o aumento da produtividade das atividades do campo. 

A Fundação Parque Tecnológico da Paraíba - PaqPb, recebeu em 2002 o Prêmio 

ANPROTEC, sendo a vencedora na categoria de Projeto Inovador com o estudo 

"Incubação de Micro e Pequenas Agroindústrias em Comunidades Rurais do Semi-Árido 

Paraibano". 

A profecia do beato Antonio Conselheiro, líder da revolta de Canudos, no interior da Bahia, 

que dizia que o sertão ia alagar, como também afirma a música Sobradinho de Sá e 

Guarabira, acontece sem o medo do homem em relação à degradação ambiental do São 

Francisco e do mar. Com um projeto auto-sustentável, as comunidades envolvidas com a 

agroindústria podem alimentar suas famílias e elevarem sua condição de bem-estar social a 

partir da elevação de suas rendas, sem prejuízo ao meio ambiente e, até mesmo com a 

recuperação deste. 

A ITCG abriga uma cooperativa de unidades agroindustriais, da qual fazem parte cientistas 

da Universidade Federal de Campina Grande - UFCG e algumas comunidades rurais. O 

vínculo entre Incubadora Tecnológica e UFPb se dá por meio do Programa de Estudos e 

Ações no Semi-Árido - PEASAlUFCG. 

Por melO de tal iniciativa, os membros das comunidades recebem a orientação dos 

cientistas no processo de transferência de novas tecnologias agroindustriais que se dá entre 

a universidade e a sociedade, para a inserção de novas atividades produtivas e aumento do 
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desempenho das atividades antigas. Além do aprendizado gerencial, garantido pela atuação 

dos gestores da incubadora tecnológica. 

A pesquisa de campo contemplou a visita a três unidades agroindustriais atendidas pelo 

PEASA e que também fazem parte da cooperativa residente na Incubadora Tecnológica, a 

unidade de artesanato de Cuiuiu, a de pescado de Poleiros e a de pescado de Jericó. Destas 

três, foi escolhida a última pelas características muito peculiares de constituição social, 

vistas adiante. 

Nas três comunidades visitadas percebeu-se o respeito às atividades locais e o 

desenvolvimento de atividades oriundas de vocações novas. Preservaram-se a cultura, por 

meio da preservação de modos de produção antigos, a estrutura familiar dos grupos de 

agroindústrias e o meio ambiente. Contribuindo também para o resgate do amor do homem 

pela terra, por meio do trabalho e fortalecimento da família. Os valores locais foram 

preservados o que sinaliza a responsabilidade social do programa que resgata o prazer do 

homem com o trabalho na terra natal e junto disso tudo, sua própria auto-estima. 

A Incubadora Tecnológica de Campina Grande, junto com PaqPb e o PEASA/UFCG - seus 

maiores parceiros, recebeu o reconhecimento da sociedade por meio do Prêmio Fundação 

Banco do Brasil de Tecnologia Social, sob a declaração de Carlos Tomyioshi, Diretor do 

Parque e responsável pelo projeto, de que a premiação era a "recompensa pelo trabalho 

desenvolvido, acima de tudo, com muita perseverança e amor" (Cavalcanti, 2002). 

4.1.2. O Programa de Estudos e Ações no Semi-Árido 

A Universidade Federal de Campina Grande - UFCG realiza desde 1979 ações junto às 

comunidades do semi-árido nordestino buscando colaborar para a solução de seus 

problemas. 

Instalou alguns de seus Campi na região com cursos que desenvolvem competências 

relacionadas com a realidade do semi-árido e suas comunidades. Conseguiu integrar-se à 

sociedade a rural por meio de atividades científicas - ensino e pesquisa, e de extensão. 
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Desenvolveu atividades de ensino, pesquisa e extensão na área de plantas medicinais desde 

1977, tendo criado em 2002 o Programa Integrado de Plantas Medicinais, programa de 

extensão com vistas a disseminar o conhecimento produzido nas comunidades do semi

árido paraibano. 

o Estágio Rural Integrado - ERI, envolve alunos da área de saúde que atuaram desde 1979 

nos municípios de Santa Luzia, Patos, Pombal, Cajazeiras, Monteiro, Piancó, Conceição e 

Itaporanga, Conceição e Princesa Isabel, com perspectivas de ampliação para outras 

localidades do semi-árido paraibano. 

Em 1983, a UFCG foi uma das universidades nordestinas que participou do Programa de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico para o Nordeste - PDCTINE, objeto de 

convênio entre o CNPq e o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID. O Programa 

foi constituído de dois subprogramas: PESQUISA - desenvolvimento de pesquisas 

relativas ao semi-árido, e EXTENSÃO 

pequena propriedade do semi-árido - GAT. 

geração e adaptação de tecnologias para a 

O Programa de Estudos e Ações para o Semi-Árido - PEASA foi criado em 1994, sob a 

coordenação geral do professor Carlos Minor Tomyioshi, instalou-se como o órgão da 

UFCG destinado a promover o desenvolvimento de estudos e intervenções nas atividades 

de ensino, pesquisa e extensão relacionadas a temática do semi-árido. Como inovação, é um 

órgão autônomo na universidade, independente de programa de outra instituição, 

valorizando, entretanto, a formação de parcerias com instituições voltadas aos mesmos 

objetivos. 

A regIaO semi-árida corresponde a 53,10% do território do nordeste, o que representa 

882.081 Km2, onde viviam em 1980 cerca de 13 milhões de pessoas, correspondendo à 

36,20% de toda população nordestina. A Paraíba tem 77 % do seu território no semi-árido. 

Tem como traço principal as freqüentes secas caracterizadas pela ausência, escassez, pouca 

freqüência e limitada quantidade, quanto pela simples má distribuição das chuvas durante o 

período do inverno. Não é raro a sucessão de anos seguidos de seca, o que tem levado, 

junto com a estrutura fundiária da região, ao fenômeno de intenso fluxo migratório, com a 

expulsão da população rural. 
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As características ambientais levam ao predomínio atividades econômicas agropecuárias, 

onde a estrutura fundiária é extremamente concentrada, embora seja grande o número de 

pequenos estabelecimentos e unidades de produção familiar. As atividades agropecuárias 

são realizadas a partir do melhor aproveitamento das condições naturais já desfavoráveis, 

apoiadas em base técnica frágil com a utilização de tecnologias tradicionais. Registra-se 

que mais de 70% da produção dos principais alimentos é oriunda das pequenas 

propriedades agrícolas de menos de 100há. Estes produtores representam 91 % das unidades 

de produção, apesar de ocupar apenas 28% da área dos estabelecimentos. 

A fragilidade deste sistema produtivo advém da elevada dependência ao meio ambiente, 

provocador de colapsos nas ocasiões climáticas desfavoráveis à produção. A debilidade da 

economia regional, a pobreza generalizada e a miséria absoluta surgem desta relação 

conflituosa do homem com o meio ambiente, tomando o Nordeste brasileiro um dos 

maiores centros de miséria do hemisfério ocidental. Aliado a este fator, tem-se a clara 

percepção da dívida que a sociedade brasileira possui em relação à região, principalmente 

no que diz respeito aos investimentos públicos em educação, saúde, moradia e difusão de 

tecnologias nestas áreas. 

A metodologia empregada pelo PEASA considera os conceitos de meio ambiente, bacia 

hidrográfica, planejamento ambiental e educação ambiental. O desenvolvimento integrado 

é a base do programa, que busca, principalmente, a concentração de esforços 

multidisciplinares numa mesma área geográfica. Nesse sentido, atua em seis áreas 

representativas de regiões fisiográficas de clima semi-árido do Estado da Paraíba, 

denominadas de Unidades Geoambientais de Estudos e Ações - UGEA's. 

Segundo o PEASA (2003), a unidade geoambiental de trabalho em cada uma dessas UGEA 

é a bacia hidrográfica. As bacias foram escolhidas de acordo com sua expressão geográfica, 

potencial produtivo, demografia e infraestrutura de produção e de apoio. E são elas: a Bacia 

do Rio Sucuru - Cariri; a Bacia do Rio Guandu - Curimataú; a Bacia do Riacho de Santa 

Gertrudes - Depressão Sertaneja; a Bacia do Riacho Santana - Vale do Piancó; a Bacia do 

Rio Jericó - Catolé do Rocha; e a Bacia do Riacho Santo Antônio ou Jangada - Alto 

Sertão. 
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A opção pelo desenvolvimento de um trabalho em bacias hidrográficas decorre da busca 

pela visão sistêmica da vida humana, considerando aspectos físicos e sociais de sua 

realidade, como as relações com a natureza e os recursos naturais - tais como solo, água, 

vegetação e fauna, independentes da localização das cercas divisórias das propriedades 

rurais ou linhas secas de divisas municipais. 

Nestas Unidades, as experiências de difusão de tecnologias apropriadas e de processos 

organizacionais, multiplicam-se pela sociedade do semi-árido, onde espera-se desenvolver 

em médio e longo prazo pólos de desenvolvimento ou agropólos. 

Em cada uma das Unidades Geoambientais de Estudos e Ações (UGEA's) está sendo 

desenvolvido um planejamento ambiental integrado, concebido em bases ecologicamente 

sustentáveis e baseado numa nova articulação Estado-Sociedade, representada pelas 

Vertentes Institucional e Comunitária. Do encontro das vertentes Comunitária e 

Institucional resulta a interação da consciência dos problemas, que a primeira tem pela sua 

vivência, com o conhecimento dos problemas, que a segunda adquire através de estudos 

técnico-científicos. Ambas as vertentes trabalham em conjunto, caminhando para uma 

solução unitária e consensual dos problemas sócio-econômicos, tecnológicos e ambientais 

prioritariamente levantados. Vertentes Institucional e Comunitária, integradas e 

indissociáveis. 

Os projetos do Programa são sempre desenvolvidos em quatro etapas: Identificação, 

Proposição, Execução e Sustentação. Ao longo do processo de realização dessas etapas as 

vertentes Institucional e Comunitária desenvolvem permanentemente as fases de Promoção 

e Avaliação das ações executadas, para garantia e êxito do PEASA. 

Os projetos agroindustriais têm como objetivos a agregação de valor aos produtos 

tradicionais, a geração de emprego e a geração de renda. Como objetivos secundários têm o 

desenvolvimento de novos métodos de extensão universitária e a promoção da interação 

sistemática entre as instituições e as comunidades dos assentamentos rurais. 

Atua em caráter multidisciplinar com programas voltados ao desenvolvimento sustentável 

da região semi-árida paraibana, de modo sistematizado e integrado, orientado às 
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necessidades das comunidades nas áreas do conhecimento Educação, História e Artes; 

Informação Tecnológica, Sensoriamento Remoto e Meteorologia; Manejo, Conservação 

dos Solos e Máquinas/Implementos Agrícolas; Meio-Ambiente, Preservação, Conservação, 

Produção e Manejo Florestal; Sociologia e Assessoria Jurídica Rural; Segurança Alimentar 

e Processamento Agroindustrial de Alimentos; Recursos Hídricos, Irrigação, Saneamento e 

Abastecimento; Recursos Minerais e Energia Alternativa; Produção, Manejo e Saúde 

Animal; Economia, Transporte, Distribuição e Comercialização - Marketing e Design; 

Armazenamento e Construções Rurais; Saúde. 

o PEASA objetiva, em última instância, a melhoria das condições de vida da população do 

semi-árido através da geração e disseminação de estudos, produtos e processos portadores 

de tecnologia produtiva e organizacional que possam constituir alternativas ao status quo 

regional. O princípio básico é o de diminuir a vulnerabilidade e a dependência externa do 

sistema econômico regional, compatibilizar o seu desenvolvimento à preservação/ 

regeneração do meio ambiente, oferecer subsídios técnicos para viabilizar uma 

desconcentração da riqueza e da renda. 

No ano 1998, o PEASA contou com o apOlO de instituições como o PaqTcPB, a 

EMA TERlPB, a SETRAS/PB, a F APESQ/PB, a São Paulo Alpargatas, o Banco do 

Nordeste e as prefeituras e comunidades a serem beneficiadas, viabilizando o Programa de 

Construção de Cisternas Rurais no Estado da Paraíba, inserido nos propósitos do 

Programa Agua para Todos lançado recentemente pelo governo do Estado da Paraíba. 

o projeto teve como instituições idealizadoras o PEASA, o PaqTcPB, o governo do Estado 

da Paraíba e a SETRAS/PB. Recebeu ainda o apoio do Ministério do Trabalho e Emprego -

TEM, do Fundo de Amparo ao Trabalhador - F AT, do PLANFORlPEQ/PB e das 

comunidades e prefeituras beneficiadas. No ano de 2001, renovou as parcerias com a 

SETRAS/PB, o PaqTc-PB e o apoio das 102 comunidades beneficiadas das regiões do 

Carirí e Curimataú, dando continuidade aos seus objetivos. 

Vale salientar que o PEASA e o PaqTc-Pb continuam atuando no sentido de consolidar o 

Projeto de Capacitação de Recursos Humanos para Construção de Cisternas no Meio Rural, 

por meio de duas formas de atuação junto aos agentes financeiros, para que induzam os que 
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os procuram para obter financiamento para atividades agrícola incluam também o 

financiamento para a construção de uma cisterna; e por meio do incentivo e apoio a 

implantação de um sistema consorciado ou de fundo rotativo, por comunidade, para 

construção de cisternas. 

Em 2000, foram realizados cerca de 189 cursos de construção de cisternas, onde foi 

construída uma cisterna comunitária em cada curso; foi doado um kit-construção com 

dezoito itens para cada comunidade; foram capacitados em cada curso de dez pessoas entre 

pedreiros, serventes e ajudantes, perfazendo um total de 1890 alunos; houve a formação de 

mão-de-obra com potencial imediato para empregabilidade e geração de renda própria; foi 

gerada a melhoria nas condições sanitárias das comunidades atendidas e o aumento dos 

instrumentos necessários para a sobrevivência do homem e dos animais nos períodos de 

estiagens; o trabalho de parceria institucional possibilitou economia e otimização de 

recursos humanos e financeiros; possibilitou que todas as instituições parceiras cumprissem 

um papel da maior relevância social, inclusive com a doação de um kit-alimentação para 

que os alunos pudessem se alimentar no próprio local onde estava sendo realizado o curso 

de construção de cisternas de placas. 

Dentro da UFCG, o PEASA mantém uma intensa parceria com todos os Centros e seus 

Departamentos, Núcleos e Laboratórios. Possui também parcerias com instituições voltadas 

aos mesmos objetivos de desenvolvimento do semi-árido, como o SETRAS, EMA TER, 

UEPB, EMEPA, INTERPA, EMPASA, LMRS, FAC, PPTAlSICTCT/PB, SUO EMA, 

EMBRAPA, INCRA, IBAMA, ONOCS, ETFPB - Cajazeiras, EATFPB - Sousa, ABAG. 

PENSA/USP, ABIPTI, FIEP/SESIISENAIIIEL, PaqTcPb, ATECEL, FUNAPE, ONG's da 

Articulação do Semi-Árido Paraibano, APAN, Conselhos Municipais de Agricultura, 

Sindicatos de Trabalhadores Rurais, Cooperativas de Produtores Rurais, Federação dos 

Trabalhadores da Agricultura e Associações Comunitárias de Base. 

o PEASA conta com um orçamento para custeio e pequenos investimentos pela UFCG, 

com a contra-partida espontânea das parcerias institucionais, além do financiamento para 

projetos de pesquisa e ações de extensão, dos órgãos de fomento FINEP, CNPq, 

MEC/SESU, CAPES, ETENE I Banco do Nordeste, SENAR, SEBRAE, 

FAPESQ/SICTCT/PB e SETRAS. 
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Todos foram beneficiados pelo trabalho integrado em prol do desenvolvimento do semi

árido nordestino. O PEASA atuou como integrador da UFCG e demais parceiros às 

comunidades rurais, possibilitando que essas instituições cumpram melhor o seu papel 

como agentes de desenvolvimento. A SETRAS/PB cumpriu com as diretrizes do Plano 

Nacional de Educação Profissional, implementou ações para melhoria das condições de 

vida da população rural ao acesso a água potável, contribuiu para a doação de Kits de 

Construção que possibilitaram o barateamento da construção de cisternas. O PaqTcPB tem 

sua imagem vinculada a todas as ações de caráter científico e tecnológico, demonstrando 

atuar em projetos locais e regionais no terceiro setor. Para a prefeitura e comunidade 

beneficiada, o Programa de Capacitação surgiu, nas esferas estadual, municipal e 

comunitária, como alternativa para a geração de emprego e renda, como meio de oferta de 

água potável e redução dos índices de doença por contaminação da água e falta dela. 

4.1.3. As Entrevistas 

4.1.3.1. O Diretor da ITCG 

A ITCG foi criada em 1984 e tem organizações residentes com negócios nos setores de 

engenharia elétrica, de informática e de agroindústrias, nesse são oito micro e pequenas 

unidades agroindustriais no semi-árido paraibano orientadas por uma cooperativa de 

agroindústrias. 

Quando perguntado sobre que eram seus os parceiros, o Diretor Geral da ITCG respondeu 

que eram o CNPq, a UFCG, a FINEP - por meio do fundo Verde-Amarelo, a Fundação 

Banco do Brasil e o SEBRAE. Apresentaram projeto na sede da UNESCO para franquia 

social no intuito de conquistarem maior a visibilidade para suas as ações. Afirmou que 

recebe apoio do Estado apenas para a realização de alguns eventos. 

Apresenta uma estrutura física com vinte módulos com seis metros quadrados cada, onde 

existem oito empresas residentes no momento. Afirma que até 1999 atuava apenas como 

incubadora de empresas de base tecnológica, porém a partir desta data passou a apoiar o 

desenvolvimento de cooperativas de agroindústrias. 
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O acompanhamento de desempenho das empresas residentes é realizado por meio de 

treinamentos - Núcleo de Eventos, comercialização e marketing, design e comunicação. 

Ocorre também o estímulo à participação em feiras. Além disso, os empresários interagem, 

voltados ao aprendizado organizacional. Segundo Tomyioshi: 

"Interagem informalmente e desenvolvem produtos em parcerias. 

Existe ainda a grande convivência entre funcionários em iniciativas 

como o Cinema Tecnológico - CINETEC, que ocorre às segundas

feiras do mês, onde eles vêem filmes e discutem a mensagem no final, 

gerando estímulo ao cooperativismo". 

O tempo médio de incubação é de três anos e a empresa paga pelo serviço uma taxa de 

utilização progressiva de no máximo 200 reais. Inicialmente paga 60% deste valor. 

Pretende montar um programa em que a empresa continue pagando após a incubação. Já se 

graduaram 49 empresas na ITCG, porém o acompanhamento do desenvolvimento pós

incubação ainda está sendo realizado, não sabe afirmar quantas delas ainda continuam em 

atividade. 

Quando perguntado sobre a forma de seleção dos negócios, se o empresário ou o negócio é 

selecionado, respondeu que não realiza mais edital de seleção, é por garimpagem, já que no 

município de Campina Grande e região do entorno a oferta de empresários na área de alta 

tecnologia é baixa. Processo de pré-incubação do produto e empresário. 

Quando perguntado sobre quem financia os negócios respondeu que existe grande 

dificuldade na busca de financiamento, "faltam créditos". Em 2000, havia a perspectiva de 

implementação de um programa de crédito na agroindústria, mas não aconteceu. A 

cooperativa de agroindústrias que trabalha com cultura no semi-árido foi afetada. 

Na hora da negociação do produto a diretoria administrativa está presente para fornecer 

apoio à comercialização. Existe ainda um núcleo de comercialização e marketing, que apoia 

o processo de venda dos produtos. 
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Quando perguntado sobre o investimento médio das empresas na compra de máquinas, 

equipamentos e tecnologias visando a inovação do processo produtivo, afirmou que não 

sabe, mas que para a cooperativa de agroindústrias, a ITCG disponibilizou computadores. 

Para as empresas da área de informática não disponibilizou, por ser este equipamento 

essencial para as organizações do setor. Algumas empresas utilizam-se de laboratórios da 

UFCG, como as que lidam com Engenharia Elétrica sim. Não sabe quantificar o 

investimento médio das empresas residentes em P&O, a busca pela inovação. 

Acredita que a ITCG tenha gerado empregos para diversas famílias, na cooperativa, e todos 

aqueles que trabalham nas seis empresas residentes atualmente. Acredita que sejam cerca 

de 30 pessoas hoje, sem contar com a cooperativa. 

Não tem informações sobre quantas pessoas a incubadora qualificou e afirma que as 

empresas oferecem produtos para o mercado e soluções tecnológicas para as indústrias. 

Afirma que as empresas ainda não exportam tecnologias e que não há acordos com o 

Mercosul, mas que uma empresa na área de eficiência energética fechou negócios com o 

Peru, "o governo não incentiva parcerias com o Mercosul". 

o maior investimento que uma incubadora tecnológica demanda é a energia para vencer 

desafios, mas que os retornos são sociais. Afirma que a Paraíba não tem chance de 

concorrer aos editais de recursos, pois está em situação de desigualdade em relação a 

recursos, estrutura do governo, sociedade e universidades, não podendo competir com 

organizações oriundas, por exemplo, do estado de São Paulo. 

A ITCG foi responsável pela aparição de uma unidade agroindustrial da cooperativa de 

agroindústrias no Globo Rural, em 2002, e na revista deste programa de televisão. Recebeu 

o Prêmio Banco do Brasil, como primeiro lugar em Tecnologia Social. Foi vencedor ainda 

com o Projeto Inovador do Prêmio ANPROTEC. Recebeu quatro prêmios na área de 

informática. 
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Aposta no trabalho dos aposentados, tendo criado o Programa Jovem Aposentado que 

incentiva o empresariamento destes indivíduos. Hoje se tem que o presidente da 

cooperativa é um destes indivíduos. 

Acredita na interação voltada ao aprendizado em conjunto e no valor das pessoas dentro das 

organizações, ''A troca de conhecimentos é importante. São as pessoas que agregam 

valor ao negócio". 

4.1.3.2. O Produtor Rural de Recanto 11 

Figura 1 - A Comunidade Recanto 11. Foto: Luciana Torres 

Na Figura 1, pode-se observar a comunidade Recanto 11 localizada no município e região 

de Catolé do Rocha - Bacia do Rio Jericó, no Estado da Paraíba. Região originada de um 

latifúndio desapropriado pelo governo em 1991, início do processo em 1990, é o começo de 

vida de vinte e cinco famílias de sertanejos que ocuparam a terra onde havia ainda a 

escravidão, nas palavras do Senhor Nicássio, líder da comunidade: "esta área 
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desapropriada pelo Estado nos pertencia e então foi que veio o caso da gente formar o 

grupo de família e ocupar esta área ". 

o PEASA e a ITCG têm corno base de apoio para as atividades naquela região, o Colégio 

Agrícola da UEPB, localizado no município de Catolé do Rocha. A bacia do rio Jericó 

abrange os municípios de Bom Sucesso e Jericó e compreende urna área de 550 Km2
• Tem 

bom acesso rodoviário e solos bem representativos da região. É urna bacia já bem estudada, 

com grande densidade demográfica e urna atividade agrícola bastante intensa. A irrigação é 

prática comum na região, contudo, a estrutura organizacional da produção tem limitado o 

desenvolvimento econômico dos municípios. 

Num lugar onde todo o trabalho desenvolvido é comunitário, pode-se ver a Associação 

Comunitária São Pedro, na Figura 2, onde todas as decisões são realizadas em consenso 

entre as vinte e cinco famílias instaladas. 

I I 
r 

Figura 2 - A Associação Comunitária São Pedro. Foto: Luciana Torres 
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Região onde o cooperativismo é intenso e é a razão do enorme desenvolvimento nas 

palavras do líder: "Mas como é que vocês faz tanta coisa sem recurso, né? Aonde vai a 

união, o trabalho rende mais". 

"Hoje a gente não tá muito bem não, mas em comparação com o que a 

gente entrou, isso era uma mata Era como você tá vendo aquela mata lá. 

Aqui ninguém conseguia andar aqui dentro. O mato muito fechado e depois 

a gente entrou na área e a gente começou a trabalhar, desmatar e construir 

e tamos aí no ponto de crescimento. Não vou dizer que a gente lá bem não, 

mas estamos no ponto de crescimento ". 

A comunidade desenvolve a piscicultura como atividade produtiva e tem como objetivo o 

aumento do rendimento da comunidade por meio do término da construção de um centro de 

beneficiamento do pescado com a criação de uma unidade de curtimento da pele do peixe. 

A comunidade se iniciou com a participação de qUInze famílias, sendo que hoje se 

encontram vinte e cinco participando deste novo projeto de vida para o sertanejo. 

Nas construções da comunidade, pode-se observar a preocupação com a preservação do já 

castigado meio ambiente por meio da utilização de materiais de construção alternativos, 

como se pode ver nas Figuras 3 e 4. Os tijolos não passam por cozimento, o que preserva a 

madeira que antes era consumida no processo queima da argila, e possuem encaixe, o que 

dispensa a utilização de argamassa entre os tijolos. Além disso, a madeira utilizada nos 

caixões de porta e outras partes da construção também são de encaixe, o que reflete em 

mais economia de materiais. 
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Figura 3 - As Construções Ambientalmente Corretas - Poucos Materiais. Foto: Luciana Torres 

Figura 4 - As Construções Ambientalmente Corretas - Encaixe e Cozimento. Foto: Luciana Torres 



66 

Existe na comunidade o que eles denominam de "lei da família", aonde os filhos que vão se 

casando recebem uma casa construída em mutirão e permanecem na comunidade. Os 

membros acreditam que em cerca de dez anos deve haver de 50 a 60 casas. Incentivam a 

entrada de novas famílias e estimulam a relação dos jovens com pessoas de outros 

municípios ou comunidades. "Não, não. A gente também não gosta que primo case com 

primo". 

A mulher também exerce papel significativo na comunidade, participando da produção do 

peixe, desde a produção da rede e da tarrafa até a pesca ou o remo da canoa para o marido 

pescar. Tendo também ingressado na escola, realiza as mesmas atividades que o homem, 

além de cuidar das crianças. "Não faz do tanto que o homem faz, mas faz o mesmo 

trabalho" . 

As crianças estudam e auxiliam os pais na pesca. A escola funciona na sede de reuniões da 

comunidade e as professoras vêm do município de Catolé do Rocha. Eles aguardam as 

ações do prefeito para a construção de um colégio. "O prefeito ainda não chegou na idéia 

de construir um colégio, né? .. Mas a gente temos esse prédio que tá servindo para as 

reuniões e para o ensinamento das crianças, do pessoal. " 

I 
J 

I 

Figura 5 - A Associação Comunitária Vira Sala de Aulas. Foto: Laurio Matsushita 
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As famílias se divertem comemorando anualmente com uma grande festa o dia de São 

Pedro, protetor dos pescadores e padroeiro da comunidade. Além de festas de aniversários e 

casamentos. Mas, quando querem outro tipo de diversão vão ao centro da cidade de Jericó e 

de Catolé do Rocha, cidade vizinha. .. O pessoal vai com a família e se diverte quanto 

pode". 

Na figura 6, pode-se observar uma cruz instalada no centro da comunidade. Uma prova da 

religiosidade dos moradores de Recanto lI. 

Figura 6 - A Religião em Recanto 11. Foto: Laurio Matsushita 

Com relação à religião, a maioria é católica, há apenas um que é protestante, "evangélico". 

Na sede de reunião da comunidade, eles se encontram para as orações. Não há nenhuma 
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igreja na comunidade e nem mesmo a pretensão de construção de uma. Não quiseram 

fundar uma igreja, por que acreditam que quando isto ocorre os padres lucram com a 

comunidade que a recebe. "a gente agora é que tá começando a render alguma coisa para 

a gente, já tirar (risos), né ... " 

Existem também missões na região, onde os missionários realizam todos os anos romarias e 

catequese. Todos são bastante religiosos e reúnem-se todos os dias para as orações. 

Acreditam que seja uma maneira de manter a união do grupo. 

"Sabe que a reza, a religião, ela ajuda na união das pessoas. Tem muita 

gente que acha que não ajuda, mas ajuda sim. A religião é um grande passo 

para unir as pessoas. O pai de família que bem souber, que tiver seus filhos, 

num deixe de freqüentar a igreja, de freqüentar as reza, por que ajuda muito 

criar seus filhos". 

Vieram da região de Lagoas, no município de Pombal, e se mudaram para o município de 

Jericó. As famílias moravam com os patrões nos latifúndios de 25 a 35 anos. No último 

patrão, perceberão que já possuíam o direito à terra e buscaram a desapropriação e a posse 

da região. 

"A gente já morava com esse patrão já há muitos anos e vimos que a gente 

já tinha o direito do uso capião do terreno. A gente chegou à curiosidade 

que a gente já tinha esse direito. Foi que veio o caso da gente ocupar as 

terras mesmo, por que a gente já tinha o direito. Depois de muito 

sofrimento, a gente sofreu muito". 

Os latifundiários não aceitaram e não qmseram entregar as terras para as famílias 

trabalharem. Eles queriam, mesmo com a desapropriação das terras desapropriadas 

continuar usufruindo seus benefícios. 

"Então nós vimos que não era certo. O certo que era para a classe mais 

pobre ficar trabalhando na terra, produzindo a terra. Não eles que só quer 
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terra para plantar capim e tudo mais. Aí foi o caso da gente ocupar essas 

terras ". 

o antigo proprietário da terra contratou pistoleiros, mas não houve violência física. Houve 

outras formas de violência no campo. As famílias plantavam e o latifundiário botava o gado 

para comer. Eles faziam cerca e o latifundiário derrubava e botava o gado para comer. É 

veio pistoleiro também para proteção do proprietário. "A gente superou todas essas 

opressões e ainda hoje nós estamos na terra. Resistimos à violência dos grandes e 

conseguimos e até hoje tamos na terra". 

A liderança da comunidade ocorreu de maneira natural. O líder, que também é o presidente 

da associação de moradores, diz-se uma pessoa visionária. "Tem uma visão que visa um 

futuro mais longe". Na Figura 7, pode-se ver o rosto do líder olhando para frente. 

Figura 7 - O Líder Comunitário Foto: Luciana Torres 

Morou durante doze anos em São Paulo e conheceu o movimento pela terra. Diz-se do 

campo e nasceu no campo, seus pais eram também do campo. Conheceu o movimento pela 
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terra e disse: "Se eu, quando eu voltar à minha terra, lá eu vou inventar um movimento 

pela terra". 

Quando chegou de São Paulo começou a articular o grupo de famílias e com a ajuda da 

Pastoral da Terra, começou a fazer reuniões unindo e orientando as pessoas. E conseguiu 

unir um grupo de quinze famílias. Iniciaram o processo com vinte famílias, mas em 1991, 

"na primeira derrubada da cerca do patrão desistiram um bocado". Em 1992, o açude 

encheu e não havia espaço para o trabalho das famílias. Em 1993, estava consolidado um 

grupo de quinze famílias, entre cunhados, irmãos e primos, que estão juntas até hoje, 

incorporando também mais dez famílias. 

Desde o início da formação do grupo, é o mesmo líder que está no poder, que é visto entre 

eles como representante do grupo. Numa comunidade onde os conflitos são raros e cuja 

justificativa vem das ações transparentes: IA gente trabalha num sistema de jogar tudo na 

mesa e contar tudo que lá acontecendo ". 

Todos os processos decisórios ocorrem por meio de consenso entre todos os membros da 

comunidade, para que todas as ações sejam voltadas ao desenvolvimento social daquele 

grupo. O Sr. Nicássio afirma que não é correto decidir sozinho por que gera desconfiança 

no resto do grupo e que quem trabalha com comunidade deve ter muito mais atenção a esta 

questão. 

"É a coisa é muito séria, muito dificil. E você não agrada, mesmo você 

fazendo do teu jeito. Pensa que está fazendo certo, mas no caso não faz 

certo. Porque muita gente acha que você mesmo você, mesmo você fazendo 

certo, muita gente diz: Não porque fulano está usando de sabedoria e tal. 

Mesmo assim tem pessoas que pensam. Se você não fizer certo já fizer 

errado, aí é que a coisa não dá certo mesmo ". 

Em todos estes anos, o líder comunitário afirma que não houve nada que o tenha magoado 

ou nenhuma intriga que tenha abalado os vínculos entre as famílias. As pessoas são 

compreensivas e acontecem reuniões para qualquer decisão, é tudo acertado com a 
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participação de todos no processo. "Eu tenho que agradecer muito a essa comunidade que 

ela cresceu num sistema que não deu desavença com ninguém, até hoje e tudo bom". 

Segundo o líder, a maior alegria da comunidade foi ter conquistado todas as coisas que 

fazem parte do desenvolvimento da região, como a terra, a eletricidade, o telefone rural, a 

instalação de uma fábrica de gelo nas proximidades. 

"A gente tem várias conquistas e cada uma conquista é uma alegria por 

igual. Nós ganhamos a terra, foi uma alegria muito grande; depois veio a 

eletrificação, foi outra alegria que a gente tinha terra, mas não era 

eletrificado. Ganhamos a eletrificação. Depois ganhamos o telefone, posto 

telefônico e outra alegria. Por que a gente não tinha como se comunicar 

com as outras lideranças. Depois veio uma fabrica de gelo, outra alegria. 

Por que nós tínhamos peixe e não tinha como gelar o peixe para vender, 

então foi outra alegria, né. Aí a gente vem conquistando. Cada alegria é 

uma conquista grande que a gente tem ". 

A Universidade chegou em 1996 e acampou com os assentados, dando assessoria técnica e 

outros tipos de auxílios ao desenvolvimento da região. 

o primeiro contato foi através da Universidade de Catolé do Rocha, por meio de cursos 

oferecidos às comunidades rurais. Surgiu então a idéia de ter um projeto piloto no setor 

agroindustrial e desde então a universidade realiza o acompanhamento dessas famílias e 

catalisando o processo de desenvolvimento da comunidade. Num grupo de pessoas onde a 

realidade da universidade é algo intangível, esta relação quase mágica não fazia parte das 

perspectivas iniciais do grupo. 

"Muita gente deseja que tenha uma universidade pra que tenha também um 

acompanhamento na sua comunidade e por isso que eu achava muito difícil 

a universidade fazer esse acompanhamento aqui com a gente. É, foi uma 

conquista também que a gente teve a universidade tá participando aqui, tá 

fazendo assessoria. Por que outras comunidades deseja a Universidade 

também lá, e é difícil, é muito difícil. Nós somos vitorioso pelo milagre. Por 
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que não é fácil, a universidade ficar 5 anos numa comunidade, eu acho 

muito dificil". 

o líder comunitário fala com bastante empolgação da chegada da Universidade, momento 

em que foi possível iniciar o processo de orientação para a agroindústria. Eles possuem 

cinco viveiros escavados com a capacidade para a criação de trinta mil peixes. Além dos 

viveiros a Universidade contribuiu para a construção de uma cisterna para o abastecimento 

de água no período de seca. 

Toda a comunidade recebeu orientações para a nova atividade produtiva e são agradecidos 

pelos conhecimentos recebidos. Quando perguntado sobre o processo de aprendizado 

respondeu: 

"Aprendemos muito. Todos nós aprendemos muito!! Aprendemos muito. A 

gente aprende! Quem não aprende com uns homens assim, não ... Não vai 

aprender com ninguém, não é?! (muitos risos) ". 

Eles possuem a consciência de que a estada da Universidade na comunidade é provisória e 

se preparam para continuarem o processo de desenvolvimento social sozinhos, caminhando 

com os próprios pés. Afirmaram que receberam orientações da Pastoral da Terra por sete 

anos que, ao perceber que não tinham mais o que contribuir para aquela comunidade, partiu 

para outras regiões. Esta experiência foi significativa e serviu para conscientizá-los sobre a 

importância da independência de outras instituições de apoio. 

Quando perguntado sobre outras comunidades que os procuraram para receber orientação 

para a multiplicação deste processo em outras áreas respondeu que várias já estiveram no 

Recanto 11. As comunidades chegam querendo conhecer a receita para o acentuado 

desenvolvimento em tão pouco tempo, já que outras comunidades mais antigas ainda não 

tiveram o mesmo desempenho. O líder afirmou que este resultado é fruto da união das 

famílias para o desenvolvimento dos trabalhos comunitários e também mostrar trabalho às 

entidades que podem contribuir para o crescimento. 

Afirma que as entidades não devem caminhar na frente, este papel é da comunidade. As 

entidades servem como catalisador do processo de desenvolvimento por meio da educação 
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e infonnações sobre como se chega no lugar desejado e mostrar novas oportunidades, 

desconhecidas pela falta de acesso às infonnações. 

"Eles têm que mostrar trabalho às entidades pra que as entidades vejam 

aquele interesse e também chegue para ajudar. Não é você como apoio, 

como entidade de apoio caminhar na sua frente. Fazer a frente para você ir 

atrás. Você tem que ir na frente pras entidades de apoio lhe ajudar. É isso 

que a gente tem feito e é por isso que as entidades quando vêm aqui elas tem 

vontade de ajudar. Por que a gente já tem serviço prestado, que já dá pras 

entidade de apoio. Que não tem prazer de ajudar uma comunidade que tem 

interesse de crescer?". 

Foi perguntado ao líder se o que eles fazem lá é parecido com o que ele viu em São Paulo, 

ele respondeu que não, que era muito diferente, já que lá ele não tinha autonomia. Do 

resultado do seu trabalho ele só tinha direito à terça parte. Foi operário da construção civil e 

não podia entrar nos prédios em que tinha trabalhado. 

"Construí tantos prédios bonitos e num tinha direito depois de construído de 

entrar no prédio. Construí tantos colégios e num tinha direito de ir lá 

aprender uma lição. Grandes bancos, grandes edificios que pra entrar lá 

depois, eu não conseguia entrar. Um tanto de segurança impedia você de 

entrar. E a gente tava lá de fora e dizia: Um prédio tão bonito, trabalhei 

tanto ... Hoje eu não posso entrar naquele prédio ... E aqui quando eu cheguei 

e conquistei a terra eu posso andar a qualquer hora. Posso trabalhar. Tudo 

o que eu tirar é meu, ninguém fica me dizendo: Me dê minha metade. Isso é 

uma grande diferença. Eu não quero jamais ir morar em São Paulo ". 

Apesar desta experiência negativa, afinna que a sua ida a São Paulo contribuiu para o seu 

aprendizado, principalmente a respeito do movimento pela terra, e para a convivência com 

pessoas que o fizeram pensar sobre novas oportunidades. 

"Por que lá também eu aprendi muita coisa, convivi com muitas pessoas. 

Teórica, tinha sabedoria. E eu sempre fazia amizade com as pessoas e 
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aprendi muita coisa. Aprendi com o movimento. Aprendi com a educação e 

tamos aí. .. ". 

Perguntado sobe a seca no nordeste, respondeu que o nordestino aprendeu a conviver com a 

seca e não receia este fato. Afirma que "os grandes", os políticos, devem articular 

mecanismos de minimizar os impactos da seca e promover desenvolvimento apesar dela. 

Algumas medidas sugeridas são a construção de reservatórios, a abertura de poços e a 

disponibilidade de equipamentos de trabalho. Afirma que não existe seca, mas sim a falta 

de recursos para trabalhar a água que existe, mas em lugar de difícil acesso, em lençóis 

d'água. 

"Que a gente possa irrigar. Que o subsolo nosso é rico de água. E água 

boa, o solo tem. Temperatura boa. Nós não sofreria com relação à seca. É 

por que os político ainda não viram que nós temos terra, nós temos água em 

abundância e só tá faltando um incentivo, uma indústria para combater a 

seca. Por que num é seca, a gente temos água, só não tem como trabalhar a 

água. Se nós tivermos um dia com que trabalhar, nós não vamos sofrer por 

causa da seca ". 

o líder afirma que não é um homem de muitos sonhos, mas acredita que todos desejam 

viver melhor. Acredita que não é bom sonhar muito alto e que o que é de fato importante é 

ter como viver, viver bem com sua família, sem grandes dificuldades financeiras, 

cumprindo com os seus deveres, tendo com o que se alimentar, se vestir e se divertir. 

Acredita que a vida é passageira e que por esta razão não vale a pena ter riqueza na Terra, 

ser mesquinho e fazer tanta economia. 

"Sempre eu peço a Deus é que eu viva uma vida sem muito atropelo. Assim 

sem muito aperreio. E que tenha o que comprar". 

Com relação à saúde afirma que utilizam o hospital da cidade e que existem médicos 

contratados pelo Estado que consultam a população no centro da cidade e receitam 

remédios, comprados pelas pessoas na farmácia. 
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Afirma que a população da zona rural dificilmente adoece e acredita que é devido à 

alimentação, baseada em peixe: "Peixe é muito sadio e você é dificil demais adoecer". 

Afirma ainda que as crianças vivem muito felizes e que até mesmo os pesquisadores que 

trabalham na comunidade incorporaram o novo modo de vida e são também saudáveis. 

"Graças a Deus a gente tem esse privilégio". 

Segundo o Leonardo, pesquisador na região, a felicidade parece ser o antídoto de todos os 

tipos de males. As preocupações e o resultante estresse da cidade grande não fazem parte 

do cotidiano daquelas pessoas e o seu padrão de vida é muito saudável. 

Antes de mexer com a piscicultura, as famílias plantavam. Quando chegaram na região 

começaram a trabalhar com a pesca a partir do peixe existente, naturalmente, no açude. 

Sobreviviam a partir desta atividade até que o número de tilápias, que segundo o líder é o 

melhor peixe de comercialização, começou a reduzir. "A gente tinha muita produção de 

tilápia e o pessoal ganhava a vida bem fácil, bem fácil". 

Por falta de informações sobre a gestão ambiental, não percebiam a possibilidade de 

extinção do peixe naquele açude. A produção que era de trinta toneladas por semana 

transformou-se, atualmente, em duas toneladas. O PEASA chegou justamente neste 

momento para incentivar a criação de tilápias e tornando pouco a pouco a comunidade 

auto-sustentável. São também trabalhados outros aspectos que orientam a comunidade para 

auto-sustentabilidade. 

"Mas graças a Deus e ao P EASA que vem com o incentivo, que a tilápia que 

nós famos criando. E confiando em Deus não vai faltar peixe no açude. Por 

que quando não tem natural, o artificial também auxilia, né? Ajuda, né?!" 

Na Figura 8 está o Centro de Beneficiamento do Pescado, onde o resultado da produção e 

da pesca é tratado, empacotado e congelado para distribuição. 
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Figura 8 - O Centro de Beneficiamento do Pescado Foto: Luciana Torres 

Figura 9 - O Tanque de Criação do Pescado Foto: Luciana Torres 

o líder afirmou que não estava preparado para a entrevista, não sabendo sobre o que seria 

perguntado. Porém, sempre está preparado para conversar sobre qualquer coisa e de 

qualquer maneira. Afirma que já tem costume de conversar sobre o seu projeto e está 
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pronto para qualquer pergunta. Recebem visitas de pessoas de outros lugares, 

principalmente de universidades, como as da região e outras de fora, como uma de Santa 

Catarina e outra do Rio Grande do Sul. 

Cita que aquele lugar é o resultado de dez anos de luta e que agora ganhou espaço na 

sociedade, sendo inclusive divulgado na Internet, onde existe até mesmo o seu próprio 

retrato. Por meio do PEASA, pode-se ter acesso à história da comunidade. "Eu tava aqui 

um dia, aí uma ligação do Rio Grande do Sul pra mim dar uma entrevista pelo telefone. 

Eles tinha encontrado essa comunidade pela Internet. Eles tava mexendo na Internet". 

4.1.2.3. O Cientista da UFCG 

Leonardo é o cientista da UFCG que chegou na comunidade em 1998. Já havia trabalhado 

com pesca artesanal quando ingressou no PEASA. Percebeu que o conhecimento dos 

pequenos produtores já era muito bom devido à trabalharem há bastante tempo com aquela 

atividade antes da chegada da universidade. 

A proposta do PEASA era capacitar os pequenos produtores na área da agroindústria, 

ensinando toda a produção desde a criação do peixe até o processamento e entrega na 

gôndola do supermercado. Porém, conseguiram realizar isto já com a pesca artesanal. 

Tem-se, no entanto, que o maior entrave da pesca artesanal é a inexistência da escala de 

produção. Existe uma demanda sazonal, onde em certas épocas do ano se tem quantidade 

satisfatória para a comercialização e em outras falta até mesmo para a alimentação dos 

produtores. 

Uma das maneiras encontradas para regularizar a produção foi o criatório, uma espécie de 

viveiro natural. A chegada do Leonardo levou a possibilidade de se ter produção durante 

todo o ano independente dos fatores sazonais, muitos deles fatores ambientais. Segundo o 

pesquisador, "a gente tá tentando é chegar a um denominador comum, que é entregar o 

peixe na gôndola do supermercado através de uma escala de produção". Na Figura 1 O, 

pode-se ver o Açude do Carneiro e abaixo, na Figura 11, o criatório de pescado. 



78 

Figura 10 - O Açude do Carneiro Foto: Luciana Torres 

Figura 11 - O Criatório do Pescado Foto: Luciana Torres 
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Perguntado qual foi a sua forma e a razão por ter ingressado no projeto respondeu que havia 

terminado a graduação e como já trabalhava com pesca artesanal houve o encontro da 

vocação com a necessidade do PEASA em se ter uma pessoa para aquele trabalho, "Casou

se a necessidade do PEASA de ter uma pessoa na área e a minha necessidade de ingressar 

no mercado de trabalho, mais especificamente, na área de pesquisa". 

Além disso menciona a sua crença de que, assim como acredita o Sr. Nicássio, não se deve 

sonhar muito e que os estudos garante o ingresso no mercado de trabalho, "Primeiro você 

estuda para ter conhecimento, esse conhecimento gerar uma sobrevivência para a família. E 

o mercado de trabalho, ele está aberto aÍ... Se você estiver capacitado, você ingressa 

normalmente, apesar de ser difícil, mas você ingressa ... E surgiu essa oportunidade ... ". 

Desde 1998, foi selecionado pela coordenação do PEASA e faz parte do projeto. Realiza o 

mestrado na área de armazenamento e processamento de produtos agrícolas, mais 

especificamente na área de pescado, por meio do congelamento do pescado e montagem de 

agroindústria. 

o pesquisador passa dois ou três dias na comunidade, dependendo da necessidade deles. 

Hoje a necessidade de permanência no local já não é tão grande, porque se tem um 

escalonamento de atividades constantes. Todos os dados referentes as atividades produtivas 

são registrados e viram estatísticas semanais, já realizadas pelos produtores, que permitem 

o acompanhamento contínuo do pesquisador: 

"Como Joda, ele, ele já está bastante apto aí nesse processo, eu só basto vim 

aqui, a gente conversa, troca idéias. E os números, as análises ele já faz 

quase todas, então a minha necessidade de vinda aqui é uma vez, duas na 

semana. " 

Segundo o pesquisador, existem outros projetos que estão tendo continuidade, são três 

turmas. Esta é apenas a primeira turma e a segunda já está entrando, sendo o início o 

momento em que se tem maior necessidade da presença do pesquisador no campo, "mas até 

o presente, dois dias na semana é necessário". 
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Depois que acabar o mestrado pretende obter mais conhecimento e acredita que o mercado 

de trabalho exige dos indivíduos uma busca contínua de aperfeiçoamento. Neste projeto 

específico, a sua permanência na comunidade depende da continuidade do projeto, da 

necessidade da comunidade em tê-lo por lá e na vontade dos produtores de terem a 

universidade ainda atuando na região. Gostaria de continuar para concluir o mestrado e 

talvez ingressando no doutorado, mas acredita que não depende só dele: "isso aí são fatores 

posteriores quefogem ao nosso controle". 

Perguntado sobre as maiores dificuldades quando chegou na comunidade respondeu que 

hoje pode falar com alegria destes momentos. A primeira delas foi a distância, já que de 

Campina Grande, localização da Universidade, para Catolé do Rocha, localização da 

comunidade, são 350 quilômetros de estradas não muito boas. A estrutura física da 

comunidade também era precária, percebida desta maneira tanto pelas pessoas que viviam 

naquela localidade, mas principalmente por ele que vinha de fora, por ter que se adaptar a 

uma realidade totalmente diferente. O desenvolvimento das atividades demandavam 

recursos financeiros que também eram escassos, coisa que afirma ocorrer em todas as áreas. 

Os bancos não ofereciam linhas de crédito satisfatórios e a credibilidade de pescador ainda 

era muito precária. Hoje a percepção dos bancos com o pequeno produtor rural está melhor. 

Os produtores não tinham como penhorar bens ou dar garantias reais para o empréstimo, 

isto constituía uma grande dificuldade. Hoje a abertura de programas de pesca fez mudar a 

percepção dos financiadores com relação aos pequenos produtores, tanto que aquela 

comunidade conseguiu empréstimo com juros bastante acessíveis, bem razoáveis. 

Questionado sobre as maiores facilidades apontou o interesse da comunidade em obter 

informações, em se capacitarem. Além da facilidade que a comunidade tem de interagir 

com pessoas de outros meios, de outras formações e culturas. Foram estas as facilidades 

que abriram as portas, que amenizaram as dificuldades encontradas pela Universidade. 

Acredita que também possui facilidade de adaptação. Hoje, acredita que faz parte daquela 

família, "Talvez hoje a gente é muito mais parente do que propriamente alguns parentes 

que nós temos ... Eu tenho a felicidade de dizer que hoje eu posso entrar em qualquer casa 

aqui e me sentir na minha própria casa ... ". Afirma que sentirá saudades daquela 
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comunidade que já é parte de sua vida, após quatro anos de relacionamento, num lugar que 

afirma ser agradável e tranqüilo. 

Num lugar que não se percebe a correria e o estresse da cidade grande, afirma que acredita 

que não se deve sonhar muito, deve-se sim impor metas para si mesmos e buscar uma vida 

mais digna, tendo somente o necessário e valorizando aquilo que se tem no momento. Sem, 

no entanto, se acomodar com a sua realidade. Acredita que as coisas acontecem muito 

rápido e todos devem acompanhar as tendências para não ficar para trás: "como a vida 

moderna é um rolo compressor, se você ficar para trás, ele vem e passa por cima, e se você 

jáfor aquém da realidade ... ". 

Perguntado sobre o que aprendeu com eles afirma que existe uma troca de conhecimentos. 

Um aprendizado constante onde aprendeu maneiras mais práticas de resolver determinados 

problemas e apresentou-lhes a tecnologia. Afirma que a questão empírica que eles têm, se 

confunde com as questões técnicas. Acredita que eles possuam uma praticidade muito 

grande em resolver seus problemas, principalmente na área de produção. Apresentou para 

eles a tecnologia pura que foi adaptada à maneira empírica deles, fato que levou a à 

comunidade ao aumento de sua produtividade. Apresentou como exemplo a utilização da 

ração: 

''A gente comprou uma ração, aqui que ela tem uma conversão de 1.5, quero 

dizer, para cada quilo de peixe você tem que dar um quilo e meio de ração. 

Então nós, através de determinadas práticas que fazemos aqui, conseguimos 

baixar para 1.4. Quero dizer, nós já estamos economizando em cada quilo 

de peixe, 100 gramas de ração no final do ciclo". 

Neste exemplo, o rendimento na produção de peIxes foi muito maior. Pontuando estas 

questões, afirma que realiza uma troca, onde, ao final, a técnica aprendida nos bancos da 

universidade une-se ao conhecimento empírico deles e se tem o melhor resultado. Afirma 

que, à luz da ciência, você pode escrever como sendo uma melhoria do conhecimento, uma 

melhoria técnica. São exemplos, mas que você pode extrapolar para outras áreas, dentro da 

comunidade. 
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Perguntado como percebe a tecnologia e seu impacto na sociedade respondeu que os meios 

de comunicação em massa, principalmente a televisão, levam virtualmente às pessoas as 

tecnologias de todo o globo terrestre, em tempo real. Deste modo, quando a tecnologia 

chega no campo, o pequeno produtor já sabe o que vai acontecer. Quando a coisa real 

chega, a coisa virtual já está dentro da casa das pessoas, reduzindo deste modo o impacto 

pela chegada da tecnologia, que deste modo é assimilada com muita naturalidade. Sabe que 

a utilização do conhecimento gera novos conhecimentos e que as tecnologias novas geram 

aumento na produção. Afirma ainda que como conseqüência do aumento da produção, se 

tem a melhoria do padrão de vida da comunidade que passa a ter mais recursos para uma 

vida mais confortável e digna. 

Sua maior angústia é buscar o cumprimento de metas profissionais. Quando se trabalha 

sozinho consegue-se realizar algumas metas, porém, afirma que a temática é maior quando 

se trabalha em equipe. Quando se depende de terceiros é difícil articular todos os 

componentes do trabalho a fim de se cumprir metas. Citou o exemplo da Universidade, que 

no momento do trabalho de campo estava em greve e teve que pegar ônibus em cinco horas 

de viajem até chegar à comunidade, sem poder contar com o transporte daquela instituição6
. 

Tal situação, fez com que tivesse que passar três dias na comunidade, em vez de passar dois 

dias apenas. 

"Você, às vezes, quer cumprir uma meta e não pode por questões ... por erro 

de percurso onde ocorreu uma greve, falta transporte... Isso aí é o mais 

angustiante ... " 

A visita aos tanques e criatórios, à sede da associação comunitária, ao setor de tratamento 

do pescado e ao futuro setor de beneficiamento do couro do peixe realizou-se logo após a 

entrevista e foi orientada pelo Leonardo e o Sr. Nicássio. 

6 A visita para o trabalho de campo foi realizada com transporte particular de um dos funcionários do Parque 
Tecnológico de Campina Grande que realizou tal gentileza. 



Figura 12 - Alguns Agentes Sociais. 

4.2. A Análise dos Resultados da Pesquisa 

4.1.2. As Racionalidades e as Interações Sociais 
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Foto: Laurio Matsushita 

A ITCG atua como elo na rede formada pelos agentes SOCIaiS responsáveis pelo 

desenvolvimento, utilizando-se como justificativa a alta tecnologia. Os agentes interligados 

pela ITCG são empresários regionais, a sociedade - representada pelas comunidades rurais 

-, associações - como a ANPROTEC -, as prefeituras dos municípios onde estão instaladas 

as comunidades locais, o governo do estado da Paraíba, o governo Federal - em seus 

diversos órgãos e programas - e a Universidade Federal de Campina Grande. 

A ITCG agiu articulando os grupos e traduzindo as realidades culturais de cada agente em 

prol do desenvolvimento de comunidades agroindustriais em situação de risco social, 

devido à problemática da seca. A disparidade existente entre os grupos era grosseira e a 

estratégia utilizada para se ter acesso às diversas racionalidades foi simples, porém rara em 

projetos desta categoria, fato que intensificou a interações sociais. 
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A PEASA iniciou o trabalho atuando na transferência de tecnologias agroindustriais 

desenvolvidas na Universidade para as comunidades rurais. Preparou o homem do sertão 

para o contato com tais tecnologias gradualmente, atuando também em outras áreas do 

desenvolvimento humano, como a saúde, a moradia e a educação. No que se refere à saúde 

atuou com grupos de prevenção à doenças e nutrição. Com relação à moradia, levou novas 

tecnologias para a construção de casas a partir de materiais ambientalmente responsáveis e 

desenvolvidos para as condições climáticas do sertão e sua sociedade. No que tange à 

educação, além de incentivar o ingresso na escola, principalmente para contribuir com a 

erradicação do analfabetismo nacional e inserção da população de baixa ou nenhuma renda 

na educação fundamental, atuou na educação voltada ao desenvolvimento de soluções para 

o conflito entre o homem e o meio ambiente adverso, como foi o caso do Programa de 

Construção de Cisternas. 

o ingresso nas comunidades se deu de modo gradual por meio da inserção de pesquisadores 

- iniciação científica, mestrado e doutorado -, no campo. Os pesquisadores responsáveis 

pelo trabalho nas comunidades, geralmente mestrandos e doutorandos, praticamente, 

mudaram-se para a região na busca de compreensão de sua realidade cultural e 

acompanhamento do processo de aprendizado tecnológico. A transferência foi de fato 

favorecida pelo estreitamento desses laços. 

A racionalidade de cada agente social foi traduzida e o homem do campo pode 

compreender melhor as formas de ingresso naquelas realidades culturais das quais não 

podia nem mesmo imaginar fazer parte. 

O "ana([abetismo social" era o grande responsável pela perpetuação da miséria naquela 

região. A ITCG atuou como alfabetizadora social ensinando aos agentes sociais os códigos 

culturais dos demais grupos. A comunicação efetiva se seu pela troca, pela integração e 

pelo desenvolvimento conjunto, em comunidades antes descrentes do papel do Estado pelo 

fracasso de políticas públicas anteriores naquela região. 

De modo intuitivo o PEASA analisou o homem do sertão em suas diversas dimensões e se 

incorporou à sua realidade, fenômeno claramente percebido pelo grau de integração dos 

cientistas com a vida do sertão. O PEASA caracterizou-se por ter uma atuação 
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multidisciplinar. Porém, na comunidade estudada percebeu-se que o aspecto tecnológico foi 

predominante, sem, no entanto, deixar-se de lado o aspecto humano, percebido pelo 

comprometimento do cientista com o processo de adaptação da alta tecnologia 

agroindustrial às práticas locais, levando também para os laboratórios da UFCG novos 

conhecimentos empíricos oriundos do campo. 

As políticas públicas deveriam considerar todos os aspectos da existência humana como o 

PEASA considerou. Neste sentido, a participação da ITCG colaborou incentivando o 

empresariamento do homem do campo, tornando-o também um, sem, no entanto, perder as 

características associativistas, cooperativistas e solidárias. 

Pelas informações colhidas na Internet e documentos, pode-se afirmar que a metodologia 

do PEASA consiste no trabalho voltado ao meio ambiente, às bacias hidrográficas, ao 

planejamento ambiental e à educação ambiental. Porém, tem-se que a grande vantagem da 

metodologia consiste na relação dos pesquisadores com os grupos pesquisados, que vai 

além da relação entre pesquisador e objeto de pesquisa, tornando os pesquisadores agentes 

sociais engajados com o desenvolvimento e a trajetória da comunidade adotada, 

contribuindo para a geração de auto-sustentabilidade nestes grupos. 

A ITCG surge justamente neste momento. Depois de determinado momento do aprendizado 

tecnológico, inicia-se o processo de transferência de conhecimentos gerenciais e as 

comunidades inserem-se na cooperativa de agroindústrias residente na incubadora 

tecnológica. 

Quando inseridos neste ambiente, iniciam o contato com o mundo fora do sertão, 

participando de feiras de negócios e recebendo aprendizado para a negociação e o processo 

de comercialização do produto. 

o processo de comunicação entre os diversos componentes da cadeia produtiva é facilitado 

por determinados componentes tradutores de realidades, como a inserção do pesquisador da 

Universidade no campo e a apresentação do pequeno produtor agroindustrial ao mundo dos 

negócios. O conhecimento por parte dos gestores das incubadoras das diversas realidades 

culturais dos agentes da cadeia leva o conjunto a resultados otimizados. 
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Foram alfabetizados cientistas, produtores agrícolas, empresários e pessoas públicas nos 

seus particulares tipos de analfabetismos. Fato que gerou uma melhor compreensão do 

outro, a partir do conhecimento de sua linguagem, que representa até hoje a forma mais 

eficiente de conhecimento do pensamento humano. 

A pesquisa e análise dos dados demonstram que as formas de interações entre os membros 

da cadeia produtiva, integrada pelo agente social ITCG, são regidas pela compreensão, 

mesmo que intuitiva da realidade cultural, ou racionalidade, dos demais agentes sociais. Tal 

compreensão permite a comunicação eficaz e gera como resultados o desenvolvimento, 

conquistado a partir do alcance dos objetivos por cada membro da cadeia produtiva, 

considerando a sociedade como um ambiente de produção econômica. 

4.2.2. A Sociedade Empresariada 

Analisando a miséria do sertão e a triste situação de escravidão pela qual passavam aquelas 

vinte e cinco famílias de Recanto lI, pode-se considerar que cada agente social considerado 

neste trabalho tem um pouco de Kasper Hauser. Isto porque, até mesmo a falta de 

compreensão de que o fortalecimento da cultura do outro e seu conseqüente 

desenvolvimento pode ser a garantia do alcance dos objetivos próprios a cada grupo, a 

universidade gerando conhecimento e desenvolvimento educacional; o empresariado 

gerando lucro por meio de novas parcerias com o homem do campo; o homem do campo 

podendo viver dignamente da terra; o Estado com sua identidade fortalecida pelo 

reconhecimento do seu papel pela sociedade; e a ITCG contribuindo para a geração de 

empregos e para o desenvolvimento regional. 

Todas estas conquistas foram feitas a partir da disseminação de novas tecnologias no semi

árido paraibano, homem com pouca informação e formação educacional, porém com muita 

vontade de viver, na plenitude da palavra, e não simplesmente sobreviver. 

o isolamento da tecnologia, não se deu de modo completo. A mídia televisiva chegou em 

algumas casas e fez com que o impacto de determinadas "modernidades" como a Internet e 

alguns modos de produção. Mas ainda assim, isto não foi suficiente para fazê-lo sentir-se 



87 

co-responsável pelo processo de inovação tecnológica. Apenas com a presença da UFCG e, 

mais tarde, da ITCG, percebeu-se ativo na dinâmica social. 

Neste sentido, o investimento do Estado em ciência e tecnologia a partir de financiamentos 

a projetos de pesquisa na UFCG gerou beneficio social para as comunidades no semi-árido 

paraibano e, mais que isso, gerou novas informações para alimentar o desenvolvimento da 

pesquisa científica e tecnológica. Neste sentido, as políticas públicas existentes para o 

desenvolvimento do semi-árido tornaram-se ações com resultados efetivos a partir da 

contribuição da Universidade e da ITCG. 

As questões sobre desenvolvimento particulares à comunidade do semi-árido paraibano, o 

chamado etnodesenvolvimento, foram observadas pelo PEASA e foi esta a razão do 

sucesso do projeto, que levou vinte e cinco famílias, da comunidade analisada, a saírem da 

condição de escravidão para a de exportadores de peixes para o Japão. 

Segundo o diretor administrativo da ITCG, o Estado não participa ativamente desta cadeia 

produtiva. Poderia haver mais créditos e investimentos para o produtor rural e, 

principalmente, para em projetos que abrangessem tantos aspectos da vida humana, como 

este que a Universidade, por meio do PEASA, e a Incubadora Tecnológica estão realizando. 

Tirando tantas pessoas da situação de miséria física e moral em pleno século vinte e um. 

Este projeto, que traz a lembrança Paulo Freire, tira da situação de oprimido o homem que 

se descobre herói por meio da educação, neste caso tecnológica e gerencial. Que se 

descobre capaz de conviver dignamente com as adversidades do meio ambiente em que 

vive e ama. O homem que agora é empreendedor naquilo que gosta, sua terra natal e sua 

gente. 

A comunidade conseguiu entrar no mercado sem os valores estratégicos preconizados por 

Porter. Aliás, a sua única estratégia de Recanto 11 é a busca da felicidade, sem muitas 

ambições e ganância, a partir de estratégias cooperativas e não competitivas. Buscam 

consolidar-se localmente para competir nacional e globalmente. Apoiando também outras 

comunidades com vistas à melhoria de vida de outras comunidades e o conseqüente 

desenvolvimento regional. 
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As desigualdades que existiam entre o cientista e o sertanejo, aprofundadas pelo vexatório 

histórico de escravidão do homem do campo no nordeste brasileiro, foram reduzidas pela 

educação dada pelo próprio cientista. As ações de desenvolvimento social do Estado 

tomaram-se mais eficazes a partir da redução das assimetrias entre homens de uma mesma 

região - cientista e produtor rural, reduzindo também as diferenças sociais entre tais 

indivíduos e o resto do Brasil. A diversidade que se pretende se relaciona à cultura e não há 

disparidades econômicas tão sérias, causadoras de severas misérias humanas, agora 

ultrapassadas. 

Neste sentido, as incubadoras atuam como otimizadoras destes recursos por alfabetizarem a 

todos os agentes com as questões que dizem respeito da realidade cultural do outro. 

A Universidade também contribuiu para a redução do analfabetismo ambiental, onde o 

meio ambiente era tido como o principal rival do homem do sertão, agora se tem respeito 

ao que pode ser oferecido por ele, após um estado de degradação natural. A relação do 

homem sertanejo vale como aprendizado para que o homem possa viver a partir do meio 

ambiente que produziu, em outras regiões, a partir da degradação provocada pelos seus 

modos de produção e consumo agressivos. 

4.2.3. O Estado 

Na perspectiva do Estado, a maior crise proveniente da globalização é a de sua própria 

identidade, que deve ser (re) construída, porém baseada nas realidades culturais existentes 

em seus territórios. A (re) construção do Estado deve ser orientada para a solução de seus 

problemas internos, por que a sociedade fortalecida, principalmente pela Educação, toma o 

Estado fortalecido, e isto pode ser observado nos países mais desenvolvidos da Terra. 

Neste sentido, a própria sociedade, composta por diversos agentes, pode ser co-responsável 

pela reorganização das estruturas produtivas tradicionais e o aumento da estabilidade de 

emprego, a redução da desigualdade social e a conexão entre importantes setores da 

economia e da sociedade em redes globais, com a inclusão de todos neste sistema dinâmico 

e globalizado. A sociedade pode contribuir para o retomo da capacidade de o Estado 
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atender às exigências SOCIaiS e, em última análise, para o comprometimento de sua 

legitimidade. 

Este modelo de cadeia produtiva resgata o papel do Estado, sobrepujado pelos fluxos 

globais de capital, produtos, serviços, tecnologia, comunicação e informação. O seu papel 

em países não desenvolvidos é muito mais do que ser regulador econômico, ele é o agente 

responsável por incentivar tais formas de integração, para a redução do desequilíbrio 

econômico em nosso território. 

o projeto de vida desenvolvido em Recanto 11 contribui para a (re) construção da 

identidade nacional, a partir da geração de uma nova imagem de sertão. Não mais aquele 

que passa fome com a seca, mas sim, aquele que cria peixes apesar da seca. 

Com novas iniciativas desta natureza o Estado pode garantir o estado de bem-estar social, 

amenizando os entraves da globalização, geradora do aprofundamento das desigualdades 

globais. 

Os brasileiros de Recanto 11 não são muito influenciados pela mídia e as comunicações, os 

agentes sociais que influenciam aquela comunidade são a Universidade e a ITCG. Deste 

modo, a construção da imagem do Estado, junto às comunidades do sertão, tem sido 

realizada por estas instituições. Deste modo, se deve existir um controle sobre informações 

e entretenimento e, por meio dele, sobre opiniões e imagens, isto se daria por meio da 

Universidade e ITCG e não pelas mídias globalizadas. Deste modo, fortalecer a imagem do 

Estado junto às unidades agroindustriais do PEASA é ampliar o apoio à Universidade e 

ITCG. 

o índice de criminalidade em Recanto 11 é nulo. A criminalidade, que é resultante do 

Estado de não-conformidade com as condições de vida, a globalização do crime não atinge 

à comunidade, estruturada economicamente e socialmente, principalmente pelas bases da 

religião e família. Deste modo, a autonomia e a capacidade de decisão do Estado-Nação, 

não são colocadas em cheque naquela região. 
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O Estado, quando atua em parceria com os demais agentes sociais consegue, ser grande o 

suficiente para lidar com as forças globais, e pequeno suficiente para administrar as vidas 

das pessoas, contrariando o dito popular a respeito da globalização. Deste modo, consegue 

manter-se como o principal instrumento dos cidadãos para controlar a globalização em 

função de seus valores e interesses. 

Com a identidade do Estado e da sociedade fortalecidos tem-se o aumento das ações 

empreendedores voltadas ao atendimento de oportunidades do mercado. Neste sentido, são 

necessárias informações sobre o empreendedorismo no campo, de modo que se incentivem 

ações governamentais nestas áreas. Não se pode apenas deduzir que a região do semi-árido 

é uma região de misérias, mas sim de oportunidades ainda não compreendidas por quem 

não a conhece como o sertanejo. 

4.2.4. As Incubadoras Tecnológicas 

4.2.4.1. O Contexto Tecnológico 

Um novo negócio necessita de diversos investimentos iniciais que demandam recursos 

financeiros, capacitação técnica e gerencial, e tempo dos empreendedores. Quando o 

negócio mobiliza recursos tecnológicos, as dificuldades iniciais são ainda maiores, ainda 

mais quando se localiza no semi-árido brasileiro. A demanda por educação e recursos 

tecnológicos é maior nestas regiões, o que dificulta o acesso do produtor rural ao crédito, 

investimentos e tecnologias. Neste sentido, a Universidade contribuiu para a redução do 

desequilíbrio social daquela comunidade em relação aos produtores rurais de outras regiões 

brasileiras, principalmente no que se refere à educação e tecnologia. Já a ITCG contribuiu 

para a educação empresarial dos produtores e cientistas, ampliando as chances de sucesso 

do negócio. 

A cooperativa de agroindústrias da ITCG pode ser enquadrada na categoria de spin-off por 

ter sido resultado da pesquisa acadêmica e industrial sobre as agroindústrias do semi-árido 

e ser composta por cientistas. Mas também se enquadra na categoria de spin-out por ter sido 

impulsionada pelas agroindústrias já estabelecidas no mercado. 
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Quando surge a cooperativa de agroindústrias na ITCG, segundo a tipologia proposta pela 

ANPROTEC, esta deixa de ser tecnológica passa a ser mista. No entanto, o que se observa 

é que poderia ser muito bem enquadrada como incubadora social, já que todas as suas 

atividades se direcionam para esta área. 

Nas comunidades agroindustriais não se pode ter fracasso, já que o trabalho se confunde 

com a vida do homem do campo. Neste sentido, espera-se que as boas estatísticas sobre a 

redução da taxa de mortalidade das empresas que passam pelas incubadoras, não só se 

reproduzam no campo, mas também sejam ainda mais reduzidas. 

4.2.4.2. As Incubadoras 

A ITCG surgiu como alternativa para a formalização da relação existente entre a 

Universidade e os produtores rurais, que passou a ser também de parceria comercial. A 

comunidade de Recanto 11 não buscou soluções tecnológicas na Universidade e esta não 

buscou retorno sobre o apoio dado, no entanto, após a incubação, ambas obtiveram da 

relação resultados positivos maiores do que esperavam. 

A ITCG garantiu trabalho, e não emprego, para profissionais com alta qualificação e para 

produtores rurais. Não foram gerados empregos, mas sim trabalhos, pois todos possuem 

autonomia já que não existe a relação empregador-empregado. Também foram geradas 

receitas para o Estado a partir dos impostos gerados pela formalização do empreendimento. 

A ITCG considerou os aspectos particulares à região e adotou um modo próprio para a 

tender aos seus objetivos de desenvolvimento social. Apoiou o processo de adaptabilidade 

humana às condições adversas do meio ambiente, segundo uma estrutura integradora que 

estimulou a abordagem das interações sociais em suas ações, principalmente entre ITCG, 

UFCG e comunidades. As interações sociais intensificadas permitiram a ampliação do 

contato humano com as diversas realidades culturais. 

A ITCG possibilitou o processo de inovação tecnológica da agroindústria, por meio da 

transferência de tecnologia entre Universidade e comunidades, apoiando também o 

processo de difusão tecnológica por meio da disseminação entre as comunidades vizinhas. 

A ITCG também realiza a transferência de conhecimentos gerenciais para Recanto 11. 
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O foco bem claro no desenvolvimento social fez com que a Incubadora não se importasse 

com a tipologia em que originalmente se classificou, o que lhe permitiu flexibilidade para 

adaptar-se às necessidades regionais, incubando uma cooperativa de agroindustrial e 

participando do desenvolvimento humano em diversas dimensões - cultural, social, 

ambiental e tecnológica, contribuindo para a transformação do potencial humano em ações 

nas comunidades. 

Para tal, não segue nenhum modelo preestabelecido de gerenciamento e de medidas de 

desempenho. Sua auto-avaliação baseia-se nas quatro dimensões propostas por Morais 

(1997), resultados ou produtos gerados pelas empresas e incubadora; insumos utilizados 

pela incubadora, sejam eles físico-financeiros, tecnológicos, materiais e recursos humanos; 

processos organizacionais e produtivos propriamente ditos; contexto sócio-econômico, 

político e cultural, referente às instituições mais diretamente ligadas ao processo de 

incubação - universidades, prefeituras, institutos de pesquisa, associações civis sem fins 

lucrativos, secretarias estaduais e o próprio mercado. 

Na ITCG o ambiente de incubação é educacional, onde os novos empreendedores são 

postos em contato com a realidade cultural do empresariado, do Estado e de outras 

comunidades da sociedade, seguindo modelos meramente educacionais. 

Este capítulo tratou do referencial prático que se constituiu pelos seguintes temas: o estudo 

de caso e os resultados da pesquisa, a análise da pesquisa. 
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CAPÍTULO V - Conclusões 

De escravos a exportadores, esta foi a trajetória dos moradores de Recanto lI, que possuíam 

como maiores tesouros a família e a religião. 

Em cerca de dez anos conseguiram passar por várias etapas da economia brasileira e atingir 

o desenvolvimento. De consumo de subsistência, a produção em escala para a 

comercialização local, depois regional, depois nacional e em vias de exportação do 

pescado, o processo de beneficiamento da pele de peixe, com agregação de mais 

tecnologias. 

o mérito da Incubadora Tecnológica de Campina Grande foi compreender, respeitar e 

preservar a realidade cultural de Recanto 11 e incentivar a interação social com outras 

realidades culturais capazes de gerar desenvolvimento naquela região. 

A ITCG junto com o PEASAlUFCG recuperou a auto-estima daquela população que hoje 

se orgulha de nordestino e de viver no semi-árido, num lugar que se gasta menos com 

saúde, desenvolvimento infantil, segurança e habitação por investir mais em educação e 

felicidade. 

Com relação à saúde, os governos gastarão menos quando as pessoas viverem mais felizes. 

A relação é muito sensível. A educação mina com os efeitos do assédio moral que a própria 

estrutura social impõe, determina. Mas para que pessoas felizes? Se o sistema de saúde, 

basicamente privado, gera tanto capital para esta rede de empresários da doença? A saúde 

preventiva não é um fator positivo para este mercado. 

É muito bom ver também o desenvolvimento infantil ocorrer de modo fluido. 

Simplesmente pelo fato das crianças terem bons modelos de pais, de vizinhos e de 

professores. De simplesmente terem autonomia para transitarem pelo espaço público, 

transcendendo o espaço dos limites de sua própria casa. Crianças que escolhem o que 

brincar, fugindo intuitivamente do domínio da disseminação dos modelos de diversão 

massificados para a venda. 
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As cnanças se desenvolvem mais por conta das brincadeiras que são originais e 

possibilitam, novamente a interação com o seu mundo real e o contato com a vida. As 

políticas públicas devem tratar do desenvolvimento infantil por que é a partir do início da 

vida do cidadão que se têm resultados melhores e maiores rendimentos dos recursos 

investidos em desenvolvimento tecnológico e sócio-econômico. A principal vertente do 

desenvolvimento social e o humano, principalmente a partir da educação e da brincadeira 

na fase infantil. 

A segurança em Recanto 11 que gera mais tranqüilidade do homem e amplia o seu contato 

com a vida. A redução dos gastos públicos com a contenção da violência. Violência quase 

nula, resultante, mais uma vez, da melhoria da comunicação humana e das formas de 

interações sociais, que naquela região são muito mais cooperativas e solidárias. 

Têm-se ainda as habitações que geram o bem estar do homem, oriundo da satisfação em 

possuir sua casa própria e ter a segurança em ter onde viver, gerar e criar seus filhos. Tudo 

isto dentro de um ambiente ecologicamente responsável, que se utiliza de materiais locais 

por meio de tecnologias de construção que não degradam o meio ambiente e reduzem o 

consumo e o desperdício de materiais construtivos. 

Imaginem um projeto que contemple tantas faces, de modo intuitivo. A idéia é transformar 

a intuição deste projeto em ações orientadas, em políticas públicas que reproduzam este 

ambiente para as crianças brasileiras. Lindas, maravilhosas e cheias de energia para serem 

os super-heróis de suas brincadeiras e mudarem o mundo. A idéia é fazer com que os super

heróis da infância sobrevivam até a fase adulta e reproduzam em todo o nosso território 

modelos de desenvolvimento que contemplem tantas vertentes, tantas dimensões humanas. 

o impacto da ação das incubadoras não se mede como numa fotografia, em um 

determinado momento. Mas sim, como um filme em que se a história inicial for feliz o final 

também o será. Quem olha para as incubadoras e vê apenas geração de empregos e 

transferência de tecnologia, ou, pior ainda, a vê como modismo, não consegue avaliar o 

potencial deste instrumento que pode ser de ação dos governos nas diversas regiões, 

principalmente naquelas em situação de maior risco social. Outros instrumentos mais 

eficazes podem surgir, mas as incubadoras correspondem ao que o homem econômico 
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costuma chamar de "modelos" e que hoje tem se apresentado como o mais apropriado ao 

grau de maturidade social, se não da humanidade, pelo menos do Brasil. Porém, seus 

resultados podem ser mais generosos, quanto mais próximos das realidades cultural, 

econômica e social, forem suas ações. E quando se fala de resultados generosos se fala de 

desenvolvimento de pessoas felizes, por estarem saudáveis, alimentadas e em sua própria 

terra e teto, com famílias estáveis e seguras. 

A família deve ser a instituição, a base para que as interações sociais sejam mais fluidas e 

harmônicas. A religião, pelo menos no caso estudado, se apresentou como a geradora de 

valores baseados na justiça que apóia o processo de decisão coletiva, neste caso, sempre 

voltado ao bem-estar social e a convivência harmônica. O amor entre os homens deve ser o 

sustentáculo da vida em comunidade. Já o amor do cientista pelo processo de inovação 

tecnológica, do pequeno produtor rural pela terra e do gestor social pelas formas de 

integração humanas, das diversas vocações humanas, geram mudanças sociais orientadas 

para o bem-estar social. 

A incubadora continua sendo de pessoas, e não de negócios. São as pessoas que mudam e 

amadurecem no processo de incubação, fortalecendo-se para viverem bem no ambiente em 

que estão inseridas, seja como for este ambiente. 

A ITCG trabalha arduamente para resgatar a grande e histórica desigualdade social pela 

qual passam os sertanejos, levando para o semi-árido paraibano a alta tecnologia. Neste 

sentido, não abriga agroindústrias de base tecnológica, mas caminha para tal. Os pequenos 

produtores não desenvolvem ainda alta tecnologia agroindustrial, mas já colaboram para a 

geração de novas tecnologias pela UFCG, a partir de conhecimentos empíricos oriundos da 

produção agroindustrial. 

O aprendizado tecnológico dos homens do semi-árido é veloz, movido pela vontade de ver 

no seu sertão o melhor lugar do mundo e ver os filhos regressarem à terra com o peito cheio 

de orgulho e esperanças. 
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Como conclusão tem-se que o desenvolvimento tecnológico influencia o desenvolvimento 

social, principalmente quando gera inovações que garantem ao homem a sua autonomia e a 

preservação de seus costumes. 

Este trabalho se encerra não com ciência, mas com a arte do homem do sertão. A arte que é 

também conhecimento e é a sabedoria de quem vivenciou o fenômeno. 

Vozes da Seca 

(Luiz Gonzaga e Zé Dantas) 

Seu doutô os nordestino têm muita gratidão 

Pelo auxílio dos sulista nessa seca do sertão 

Mas doutô uma esmola a um homem qui é são 

Ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão 

É por isso que pidimo proteção a vosmicê 

Home pur nóis escuído para as rédias do pudê 

Pois doutô dos vinte estado temos oito sem chovê 

Veja bem, quase a metade do Brasil tá sem cumê 

Dê serviço a nosso povo, encha os rio de barrage 

Dê cumida a preço bom, não esqueça a açudage 

Livre assim nóis da ismola, que no fim dessa estiage 

Lhe pagamo inté os juru sem gastar nossa corage 

Se o doutô fizer assim salva o povo do sertão 

Quando um dia a chuva vim, que riqueza pra nação! 

Nunca mais nóis pensa em seca, vai dá tudo nesse chão 

Como vê, nosso distino mecê tem na vossa mão. 
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