


 

 

LUCIMAR DA SILVA ITELVINO  

 

 

 

 

 

 

 

EMPREENDEDOR SOCIAL:  

Entre a Educação Formal, Informal e Não Formal  

 

 

 

 

 

 

 

Tese apresentada como requisito parcial para a 

obtenção do Título de Doutora em Educação à 

Banca Examinadora do Programa de Pós-

Graduação em Educação da Universidade Nove 

de Julho, sob a orientação do Prof. Dr.  

Maurício Pedro da Silva.  

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2015



 

 

 

Autorizo a reprodução e divulgação parcial deste trabalho, por qualquer meio convencional ou 

eletrônico, apenas para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LUCIMAR DA SILVA ITELVINO  

 

EMPREENDEDOR SOCIAL: Entre a Educação Formal, Informal e Não Formal  

 

Aprovado em: ___/___ /___ 

BANCA EXAMINADORA  

________________________________________________________ 

Presidente: Prof. Dr.  Maurício Pedro da Silva (Universidade Nove de Julho) 

________________________________________________________ 

Membro externo: Profa. Dra.  Diana Navas (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo) 

________________________________________________________ 

Membro externo: Prof. Dr.  Antonio Benedito Silva Oliveira (Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo) 

________________________________________________________ 

Membro externo suplente: Prof. Dra.  Maria Leila Alves (Universidade Metodista de São 

Paulo) 

________________________________________________________ 

Membro interno: Prof. Dr.  Marcos Antonio Lorieri (Universidade Nove de Julho) 

________________________________________________________ 

Membro interno: Prof. Dr.  José Eduardo de Oliveira Santos (Universidade Nove de Julho) 

________________________________________________________ 

Membro interno suplente: Profa. Dra.  Margarita Victoria Gomez ( Universidade Nove de 

Julho) 

________________________________________________________ 

Diretor do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Nove de Julho 

Prof. Dr. José Eustáquio Romão  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Sofia, amor eterno. 

 



 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

A finalização do trabalho de doutorado propicia a oportunidade de agradecer aqueles que 

fizeram com que meus dias fossem mais tranquilos, produtivos e repletos de bons resultados. 

Acredito que boas ações e bons pensamentos são elementos transformadores para a vida, e não 

foram poucas as pessoas que participaram dessa minha caminhada. 

Presto aqui meu agradecimento especial ao amigo e orientador durante a fase final da tese, Prof. 

Dr. Maurício Pedro da Silva, que com respeito e dedicação, além da orientação, deu-me 

coragem para continuar. 

 À minha orientadora no mestrado em Educação e na primeira fase do doutorado, Profª Drª 

Maria da Glória Marcondes Gohn, agradeço o apoio intelectual e a possibilidade de 

compartilhar de sua sabedoria. 

À Universidade Nove de Julho, na pessoa do Diretor do Programa de Doutorado em Educação 

Prof. Dr. José Eustáquio Romão e aos professores, Prof. Dr. Antonio Joaquim Severino, Prof. 

Dr. J.J. Queiroz, Profª Drª Ester Buffa, Profº Dr. Paulo Nosella, Profº Dr. Marcos Lorieri e 

Profª Drª Rose Roggero e tantos outros que nunca pensei em conhecer e, mais ainda, 

compartilhar leituras, discussões e reflexões.  

Durante a trajetória, o fortalecimento das relações com os “velhos amigos” (Simone Santana, 

Verônica Centeno, Roseli Nunes, Carla Roberta, Mirtes Bertachini, Fábio Martins, Jorge 

Torresan, Renato Cancian, Marcia Gattai, Sandra Regina , Otacílio Souza,  Renata Rivas, José 

Galdino, Denis Lopes, Luis Vieira, Neuza Abbud e Wendell), a descoberta dos “novos amigos” 

(José Domingos, Luis Faria, Eduardo Botelho, Wagner Saldanha, Alessandra Cássia, Érica 

Itelvino, Edilberto Ponce, Ricardo Hubbert e Samuel Ribeiro ), e os muitos “anjos de luz” na 



 

 

 

minha vida, como os amigos Carlos Centeno, Claudio Ramacciotti, Lia Bronzeri, Roberto Vidal 

e Priscila Rezende, fazem-me perceber, dia a dia, que a palavra “respeito” deve ser uma prática 

para a manutenção de relações duradouras. A vocês que se fizeram presentes e, principalmente, 

“amigos”, meus sinceros agradecimentos.  

À minha mãe Aparecida, meu amor eterno. 

À minha irmã Elisane, por quem tenho a certeza da existência do amor incondicional.  

Aos meus irmãos Joab e Josemir, por acreditarem em mim. 

À minha sobrinha Carolina, que silenciosamente, reforça o amor da nossa família. 

Aos sobrinhos Miguel e Gabriel, por existirem. 

E à minha filha Sofia, companheira inseparável, luz e equilíbrio da minha vida, pelo seu 

amor e o sempre “olhar” carinhoso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Histórias são como holofotes e refletores – iluminam partes do palco 

enquanto deixam o resto na escuridão. Se iluminassem igualmente o 

palco todo, de fato não teriam utilidade. Sua tarefa, afinal, é 

“limpar” o palco, preparando-o para o consumo visual e intelectual 

dos espectadores; criar um quadro que se possa absorver 

compreender e reter, destacando-o da anarquia de borrões e 

manchas que não se podem assimilar e que não fazem sentido. As 

histórias ajudam as pessoas em busca do entendimento, separando o 

relevante do irrelevante, as ações de seus ambientes, a trama de 

seus antecedentes e os heróis ou vilões que se encontram no centro 

do roteiro de excedentes e simulacros. É missão das histórias 

selecionar, e é de sua natureza incluir excluindo e iluminar 

lançando sombras. É um grave equívoco, além de uma injustiça, 

culpar as histórias por favorecerem uma parte do palco e 

negligenciarem outra. Sem seleção não haveria história. Dizer que 

“esta seria uma ótima história se não omitisse isto ou aquilo” é o 

mesmo que afirmar que “estas janelas seriam ótimas para podermos 

ver através das paredes se não fossem emolduradas e separadas 

pelas próprias paredes que estão entre elas (Bauman).  



 

 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho teve como objetivo principal de investigação avaliar o desenvolvimento do 

processo de formação do empreendedor social. Para a análise do processo, fez-se necessário 

reconhecer os espaços e contextos da formação dos empreendedores, suas motivações sociais e 

suas trajetórias de liderança social, ou seja, os elementos presentes no desenvolvimento 

profissional e social dos indivíduos geradores de transformações socioambientais. A pesquisa 

assumiu caráter qualitativo e contemplou a análise de 59 histórias de vida de empreendedores 

sociais, publicadas no período de 2005 a 2013 pelo jornal Folha de S.Paulo, responsável pelo 

concurso Prêmio Empreendedor Social no Brasil, em parceria com a Fundação Schwab. A 

organização metodológica se deu por meio de duas análises distintas, ambas gerenciadas pelo 

software ATLAS. Primeiramente foram analisados 10 vencedores do concurso, e na segunda 

etapa os demais finalistas do concurso no mesmo período. Os resultados obtidos 

proporcionaram conclusões sobre (a) combinação de metodologias que integram e sistematizam 

conhecimentos teóricos; (b) possibilidades existentes de percepção do empreendedorismo nos 

diferentes espaços de formação “formal”, “informal” e “não formal”; e, finalmente, a (c) 

proposição de um modelo do Processo de Formação do Empreendedor Social. 

 

Palavras-chave: empreendedorismo; empreendedorismo social; formação; formal; não formal; 

informal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

This study aimed mainly to investigate the assessment of the process of developing of the social 

entrepreneur´s formation. For the analysis of this process, it was necessary to recognize the 

spaces and contexts of entrepreneurs´ formation, their social motivations and their ways of 

social leadership, in other words, the present elements in the professional and social individual 

development which are generators of social-environmental transformations. The research took 

qualitative aspect and included the analysis of 59 social entrepreneurs´ life stories, published 

during the period 2005-2013 by the newspaper Folha de S. Paulo, responsible for the Social 

Entrepreneur Award contest in Brazil, in close partnership with the Schwab Foundation. The 

methodological organization was through two separate analyzes, both managed by the ATLAS 

software. First they were analyzed 10 contest winners, and on the second step the other finalists 

of the contest in the same period. The results obtained from conclusions provided (a) the 

combination of methodologies that integrate and systematize theoretical knowledge; (b) the 

possibilities of entrepreneurship in different learning areas of "formal," "informal" and "non-

formal"; and finally, (c) the propose a model for the Social Entrepreneur´s formation process. 

 

Keywords: entrepreneurship; social entrepreneurship; learning; formal; non-formal; informal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RÉSUMÉ 

 

Cette étude visait à évaluer le développement du processus de formation de l'entrepreneur 

social. Pour l'analyse du processus, il était nécessaire de reconnaître les espaces et contextes de 

formation des entrepreneurs, leurs motivations sociales et leurs modèles de leadership social, 

c'est à dire,  les éléments présents dans le développement professionnel et social des individus 

générateurs de transformations sociales et environnementales. La recherche a  eu un caractèr 

qualitative et l'analyse des 59 histoires de vie des entrepreneurs sociaux, publiés dans la période 

2005-2013 par le journal Folha de S. Paulo, responsable pour le concours Prix l'Entrepreneur 

Social au Brésil, en partenariat avec la Fondation Schwab. L'organisation méthodologique a fait 

usage des deux analyses distinctes, tous deux gérés par le logiciel ATLAS. Première analysé 

10 gagnants du concours, et dans la deuxième étape, les autres finalistes du concours dans la 

même période. Les résultats fournis conclusions sur (a) combinaison de méthodes qui intègrent 

et systématisent les connaissances théoriques; (b) possibilités de perception de l'entrepreneuriat 

dans différents domaines de la formation "formelles", "informelles" et "non-officielles"; et 

enfin, (c) de proposer un modèle du processus de formation de l'entrepreneur social. 

 

Mots-clés: l'entrepreneuriat; l'entrepreneuriat social; la formation; formelle; non formelle; 

informelle. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os esforços científicos e tecnológicos gerados nas instituições de ensino superior podem 

ser utilizados pelo Terceiro Setor e revertidos para o bem de toda a sociedade. Uma forma 

concreta de acelerar esta transferência científica e tecnológica é estimular a criação e o 

desenvolvimento de empresas focadas em questões socioambientais (COSTA, 2011; ROCHA, 

2008; PEREIRA, 1995, GOHN, 2006; MARIANO, 2012; OLIVEIRA, 2004; CAMARGO et 

al., 2001).  

Normalmente estas empresas atuantes no Terceiro Setor são criadas por 

empreendedores que geram transformações sociais e que, portanto, são nomeados de 

empreendedores sociais (DAVIS, 2002; ALVORD et al., 2004; MAIR; MARTI, 2006; 

AUSTIN et al., 2006; GOHN, 2006), cujo crescimento profissional ao longo dos anos poderá 

demandar uma estrutura catalisadora de interações entre conhecimentos, experiências 

profissionais e parcerias que são cruciais ao desenvolvimento de atividades socioambientais de 

impacto (CERTO; MILLER, 2008; HOOGENDOORN et al., 2010; TONDOLO et al., 2013; 

SLOAN et al., 2014).  

 Assim, a formação do empreendedor social tem papel relevante no que diz respeito à 

promoção e sustentação das empresas do Terceiro Setor (FLEURY, 2001; BANDURA, 2002; 

FRIEDLAENDER, 2004; MURPHY; LIÃO, WELSCH, 2006), uma vez que o 

desenvolvimento profissional desse indivíduo pode determinar os valores sociais, a rede de 

parceiros e os domínios metodológicos e tecnológicos dos projetos das empresas sociais 

(FREITAS, 2007; FARFUS; ROCHA, 2007; PARENTE et al., 2011; SOUSA et al., 2013).  

 Destaca-se também o fato de que o processo de formação do empreendedor social está 

atrelado não somente à trajetória de liderança social, ou seja, ao exercício pleno do empreender 

social (YUKL; GORDON, TABER; 2002; OLIVEIRA, 2004; NASSIF et al., 2004; DAVID, 

2004), mas pode ser determinado ainda pelos espaços e contextos de aprendizagem a que o 

empreendedor foi submetido durante sua história de vida, bem como pode ser direcionado pelas 

motivações do indivíduo em gerar transformações socioambientais perante objetos e situações 

que geram pertencimento ou reciprocidade (MINUZZI; BELINAZO, LEZANA, 2005; 

MACÊDO; BOAVA, 2008; NAVARRO; CLIMENT, PALACIO, 2011). 
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Portanto, é relevante o entendimento da atuação do empreendedor social como gerador 

de transformação social a partir da avaliação de seu processo de formação, incluindo a análise 

conjugada dos seus espaços e contextos de aprendizagem, das suas motivações sociais e das 

suas trajetórias de liderança social, o que resulta no seguinte problema de pesquisa:  

 

Como ocorre o processo de formação do empreendedor social? 

 

A relevância da problemática é justificada por suas contribuições empíricas ao processo 

de formação do empreendedor social e à análise conjugada dos espaços e contextos de 

aprendizagem social, das motivações do empreender social e das trajetórias de liderança social. 

Ademais, essa problemática oportunizou a investigação de empreendedores considerados 

referência na geração de projetos sociais de impacto no Brasil, segundo o Prêmio Empreendedor 

Social realizado pelo jornal Folha de S.Paulo e pela Fundação Schwab, evidenciando assim a 

relevância do estudo em profundidade das suas respectivas histórias de vida.  

 Acrescenta-se a isso a importância do empreendedorismo social enquanto temática de 

política pública, que tem sido pauta recorrente de discussões em diferentes estratos da sociedade 

como método de melhoria da qualidade de vidas das pessoas e de geração de desenvolvimento 

sustentável. Particularmente na área acadêmica, o trabalho de pesquisa a partir das narrativas dos 

empreendedores sociais preencheu também uma lacuna no processo de formação de futuros 

empreendedores sociais, oferecendo elementos didáticos a serem desenvolvidos pelas esferas 

educacionais e empresariais para fomentar novos empreendimentos sociais, dado o fato de que as 

iniciativas governamentais muitas vezes não são capazes de suprir todas as demandas dos estratos 

sociais mais carentes.  

Em relação à estrutura da tese, as seções 2 e 3 apresentam uma reflexão teórica sobre o 

contexto histórico do Terceiro Setor no Brasil, a contextualização histórica do 

empreendedorismo, a perspectiva teórica do empreendedorismo social e os espaços e contextos 

de formação. Na seção 4 constam os aspectos metodológicos, incluindo o detalhamento do 

método, dos instrumentos de coleta e de análise dos dados, bem como as particularidades do 

concurso Prêmio Empreendedor Social. Já a seção 5 concentra a análise descritiva e propositiva 

dos resultados, bem como apresenta a análise das narrativas das histórias de vida dos 
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empreendedores sociais analisados. A seção final sintetiza os resultados alcançados, esboça as 

limitações do estudo e as possibilidades de estudos futuros.  

 

1.1 Objetivos 

 

Todo indivíduo tem um percurso de vida a ser seguido, alguns deles, durante suas 

trajetórias, são capazes de transformar ideias, intenções e até mesmo inquietações em projetos 

de impacto aplicados ao contexto social, e são, portanto, exemplos de indivíduos 

empreendedores sociais. Para analisar seus respectivos processos de formação, fez-se 

necessário o reconhecimento de seus espaços e contextos de formação, suas motivações socais 

e também suas trajetórias de liderança sociais, ou seja, os elementos presentes no 

desenvolvimento profissional e social de um indivíduo gerador de transformações 

socioambientais. Nesse sentido, estabeleceu-se como objetivo principal de investigação:  

 

Identificar o desenvolvimento do processo de formação do empreendedor social. 

 

Em relação aos objetivos específicos, foram definidos: 

 

a) Analisar de que forma os espaços e contextos de aprendizagem podem afetar a 

formação do empreendedor social; 

 

b)  Analisar de que forma a motivação pode afetar a formação do empreendedor social; 

 

c) Analisar de que forma a trajetória de liderança pode afetar a formação do 

empreendedor social. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 CONTEXTO HISTÓRICO DO TERCEIRO SETOR NO BRASIL 

 

O Terceiro Setor reativou algumas questões como a desigualdade social e a pobreza, 

que são tão antigas, e a intenção de modernizá-las é uma tentativa de minimizar problemas 

existentes desde os primórdios da civilização humana (OLIVEIRA, 2004), estudados em 

diferentes áreas do conhecimento, nas mais variadas perspectivas, sejam elas sociológicas, 

filosóficas, antropológicas, entre outras. 

 No Brasil, durante todo o período Colonial, até o início do século XIX, consequência da 

relação Estado-Igreja, historicamente o Estado buscou desempenhar o papel de promotor do 

desenvolvimento econômico e social como forma de assegurar aos cidadãos os direitos 

relacionados à segurança, liberdade, justiça social, moradia e educação. Essa associação 

permitiu ao Estado, com apoio da Igreja, o controle das entidades que prestavam assistência às 

comunidades, principalmente aquelas que estivessem ligadas às áreas da educação e saúde, 

antes exclusivas das santas casas e, na segunda metade do século XVI, às irmandades e às 

ordens terceiras.  

As ações sociais, naquele momento histórico, eram espontâneas, voluntárias, 

filantrópicas e, especificamente, de caráter religioso. No século XX, a Igreja Católica ainda 

mantinha a parceria com o Estado, porém, novas religiões, estimuladas pela possibilidade de 

fazerem caridade, passaram a se organizar em novas entidades. Os problemas sociais, agravados 

com a modernização da sociedade em processo de industrialização, estimulou o surgimento de 

novas estruturas de atendimento social, antes exclusividade das Igrejas Católicas, que, por sua 

própria característica e finalidade, tornaram-se insuficientes, agravando o estado de calamidade 

social. Com a ampliação desses espaços e a incorporada dos movimentos da sociedade civil, 

surgiram novas entidades, algumas delas atreladas ao Estado, em atendimento a novas 

demandas sociais (CAMARGO et al., 2001; BNDS, 2001). Naquele período, os papéis dessas 

entidades em relação ao próprio Estado não estavam definidos, em especial pela ausência de 

regulamentação. Se partirmos do princípio de que a Constituição é a lei maior de um país e que 

deve expressar os princípios norteadores da vida em sociedade com o propósito de garantir e 
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reconhecer os Direitos Humanos, ela deve refletir os anseios e necessidades dos homens, o que 

definiria o Estado Democrático de Direito. Nesse sentido, a Constituição: 

[...] não é um simples instrumento de proteção das relações existentes, mas a 

norma fundamental em que se projeta e se realiza uma sociedade em devir e 

transformação, uma lei superior onde se indicam as mudanças e se definem 

os processos de conformação do sistema político, das relações sociais e da 

própria ordem jurídica (MENDES, 2008, p. 08). 

Portanto, esperamos que esse instrumento normativo garanta aos cidadãos direitos civis, 

políticos e sociais. Neste contexto, o Brasil realizou reformas administrativas, no período de 

1985 a 1997, que foram determinantes para democratização. A Constituição Federal da 

República do Brasil de 1988, dentro de um cenário participativo, pós-ditadura, buscava 

descentralizar e desburocratizar o aparelho do Estado com um novo modelo de gestão que 

possibilitasse ser simultaneamente transparente, eficiente nos processos e eficaz nas estratégias 

estabelecidas, e que, além do mais, garantisse aos seus cidadãos o exercício pleno da cidadania. 

Estabelecer mecanismos de controle por meio da formação dos conselhos e audiências públicas 

foi uma ação estrategicamente instaurada para que se assegurasse a descentralização da 

execução de serviços sociais, o que na prática ainda era um entrave por causa da cultura 

centralizadora do Estado (COSTA, 2011; ROCHA, 2008; PEREIRA, 1995, GOHN, 2006). O 

papel do Estado, impulsionado pelos movimentos sociais organizados pela sociedade civil, foi 

redefinido a partir da Constituição de 1988. 

 Mesmo com os avanços na legislação, naquele momento histórico faltou distinguir as 

características e papéis das instituições sociais, que passaram a ter diferentes formatos de acordo 

com os interesses de seus dirigentes, escapando do controle e das sanções do Estado. Isso 

passou a prejudicar as instituições que de fato tinham propósitos sociais, finalidades e ações 

públicas, sem fins lucrativos. No caso brasileiro, a reforma gerencial foi inspirada no modelo 

britânico e nos princípios da New Public Management (NPM) que significa “melhorar não 

apenas a organização e o pessoal do Estado, mas também suas finanças e todo o seu sistema 

institucional-legal, de forma a permitir que o mesmo tenha uma relação harmoniosa e positiva 

com a sociedade civil” (PEREIRA, 1995, p. 44). A partir dessas diretrizes, o Estado tinha a 

expectativa de aproximar o aparelho estatal da sociedade civil e reafirmar seu papel como 

provedor do ajuste fiscal e da estabilidade econômica e social.  

Essa reforma gerencial foi iniciada em 1995, no governo de Fernando Henrique Cardoso 

– FHC, pela aprovação do Plano Diretor da Reforma do Estado (PEREIRA, 1995; COSTA, 
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2011; MODESTO, 1997), e em decorrência dessa reforma, as necessidades estimuladas, 

principalmente pelas ações dos movimentos sociais e da sociedade civil, tornaram-se decisivas 

para a lei n° 9.790, de março de 1999, quando criou-se a figura da “Organização da Sociedade 

Civil de Interesse Público” (Oscip), indiretamente subordinada ao Estado, com o propósito de 

garantir que as instituições privadas de interesse público pudessem operar com eficiência. 

Para entender as condições históricas, buscamos compreender o cenário brasileiro, 

especificamente a década de 1990, com o objetivo de contextualizar o surgimento das 

Organizações Não Governamentais – ONGs e as Organizações da Sociedade Civil de Interesse 

Público – Oscip, período marcado pelas mobilizações em prol de novas formas de reduzir a 

desigualdade social, fortalecida pelo Estado ineficaz como promotor da justiça social. Esse 

período refletia o estado de ânimo da sociedade brasileira que, estimulada pela ética na política 

(Diretas Já, Os Caras Pintadas, impecheament, entre outros movimentos), passava a reivindicar 

seus direitos garantidos por lei.  

Nesse contexto, a população passou a exigir um posicionamento do Estado, mais do que 

propostas, exigiam-se ações que trouxessem à população brasileira melhoria na qualidade de 

vida e dignidade vinculada à cidadania que “pressupõe o conhecimento e a consciência ética 

dos processos políticos da polis e do mundo em que se vive” (GOHN, 2008, p. 29), numa 

perspectiva emancipatória. 

Portanto, o contexto histórico, atrelado à política desenvolvida na época, instigava a 

população a movimentos contra o Estado para promover, conjuntamente, uma nova forma de 

gestão pública na qual o “critério da efetividade – da capacidade do Estado de garantir a lei – 

domina o da eficiência” (PEREIRA, 2008, p. 165). O Estado tinha passado a ser visto como 

ineficiente, já que se distanciara da responsabilidade de garantir a seus cidadãos os seus direitos, 

por causa dos modelos de sua gestão, caracterizados como patrimonialista e centralizador. 

As reformas da década de 1990 buscavam, então, fortalecer as relações existentes entre 

os setores público e privado por meio da “reforma do sistema previdenciário; reforma no 

sistema financeiro; reforma administrativa e reforma trabalhista” (MARIANO, 2012, p. 78), 

consequência, principalmente, da proposta de reforma no sistema da Administração Pública, 

anteriormente patrimonialista e burocrática.  

No âmbito da reforma administrativa, podemos ressaltar uma reestrutura no sistema de 

gestão, conduzida pelo Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado (MARE) em 
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1995, sendo o primeiro nível o núcleo ‘Estratégico’, responsável pela garantia das ações 

planejadas, com a implantação de políticas que garantisse a profissionalização do serviço 

público por meio da formação continuada e novos arranjos salariais, estimulando profissionais 

de mercado para o serviço público. No segundo núcleo direcionado às ‘Atividades Exclusivas’, 

as autarquias e fundações teriam autonomia por meio de contrato como o Estado, sendo os 

dirigentes escolhidos pelo Ministro responsáveis por coordenar os recursos materiais e não 

materiais disponibilizados pelo Estado. Os critérios de desempenho eram previamente definidos 

e acordados, com parâmetros qualitativos e quantitativos. No terceiro núcleo as atividades dos 

‘Serviços Não Exclusivos’, por meio de um programa de ‘publicização’, que transformaria as 

fundações públicas em organizações sociais denominadas de entidades de ‘direito público’, 

‘sem fins lucrativos’, consequência da ‘parceria e cooperação’ entre o Estado e a Sociedade, 

com capacidade de administrar recursos financeiros provenientes de contratos firmados com o 

executivo, proveniente da autonomia e das novas responsabilidades das organizações e de seus 

gestores; e no quarto núcleo o enfoque passou a ser a ‘Produção para o Mercado’, responsável 

pelos processos de privatização, e as novas regras das empresas que não puderam ser 

privatizadas, passariam a ser avaliadas por parâmetros da gestão (PEREIRA, 1995; 

FERRAREZI, 2007). 

Se por um lado as organizações sociais passam a gozar de benefícios e financiamentos 

do Estado, anteriormente exclusivos das fundações públicas, por outro, passaram a responder 

pela qualidade e eficiência dos serviços prestados à sociedade, que também colaborava com a 

sua fiscalização dentro do contexto social.  

“As instituições desse setor não possuem o poder de Estado. Este, entretanto, 

está presente porque os serviços envolvem direitos humanos fundamentais 

como os da educação e da saúde, ou porque possuem ‘economias externas’ 

relevantes, à medida que produzem ganhos que não podem ser apropriados 

por esses serviços através do mercado. As economias produzidas 

imediatamente se espalham para o resto da sociedade, não podendo ser 

transformadas em lucros. São exemplos deste: as universidades, os hospitais, 

os centros de pesquisa e os museus” (PEREIRA, 1995, p. 42). 

Tal fato reforçava-se, principalmente pelas organizações sociais serem financiadas por 

dinheiro público, portanto, passíveis de serem auferidas por meio de seu desempenho 

organizacional. A expectativa era a de que o repasse das responsabilidades em administrar as 

atividades sociais para as organizações públicas não estatais sem fins lucrativos, convalidasse 

o Estado como o mediador desse fomento social e econômico, e que, com o engajamento da 

sociedade civil, essas reformas promovessem a cidadania prevista na legislação e que não eram 
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vivenciadas. Nesse contexto de rupturas e transformações, o Estado extinguiu o Ministério do 

Bem-Estar Social e o Ministério da Integração Regional. Dado o novo papel do Estado como 

regulador e não mais executor das atividades sociais dos serviços não exclusivos do Estado, as 

organizações sociais, definitivamente, incitam o aparecimento do Terceiro Setor. 

A chamada ‘crise do Estado’ inviabilizou as funções do governo como 

provedor do bem-estar social, oferecendo ao Terceiro Setor maior autonomia 

para lidar com a causa pública. O reconhecimento por parte do Estado da 

competência dos agentes da sociedade civil aponta para a descentralização da 

responsabilidade social numa nação caracterizada pela complexidade de 

culturas, extensão territorial e variedade de necessidades sociais. 

(CAMARGO et al., 2001, p. 24).  

Sendo assim, o judiciário passou a reconhecer legalmente os novos grupos, dando-lhes 

o direito de terem sua origem e trajetória respeitadas nas suas respectivas áreas de atuação. Com 

isso, esse momento histórico proporcionou resultados pelas pressões externas e provenientes de 

manifestações populares, tanto quanto favoreceu o surgimento de diferentes entidades para 

atender às várias demandas sociais. (GOHN, 2001; CAMARGO et al., 2001). Não obstante, 

fica definido pelo Estado a abrangência de atuação nos diferentes tipos de entidades do Terceiro 

Setor (Quadro 1). 

 

Quadro 1 – Tipos de entidades do Terceiro Setor 

Associação 

Congregação de certo número de pessoas que expõe em comuns conhecimentos e serviços 

voltados a um mesmo ideal e movidos por um mesmo objetivo, seja a associação econômica 

ou não, com capital ou sem, mas jamais com intuito lucrativo. Sua finalidade pode ser 

altruísta – como uma associação beneficente que atende a uma comunidade sem restrições 

qualificadas – ou egoísta, que restringe a um grupo seleto e homogêneo de associados.  

Fundação 

Patrimônio que, associado a uma ideia do instituidor, é colocado a serviço de um fim 

determinado. Qualquer fundação será sempre sinônimo de patrimônio destinado à 

consecução de um fim não egoístico, em benefício da comunidade (ou parte dela), em 

decorrência de um estatuto previamente aprovado. Há duas hipóteses de nascimento de 

fundação: por ato inter vivos (escritura pública) ou causa mortis (por testamento). Em 

ambos os casos tem-se as interveniências do Ministério Público.  

Cooperativa  

Associação de pessoas que se unem, voluntariamente, para satisfazer aspirações 

econômicas, sociais e culturais comuns, por meio da criação de uma sociedade democrática 

e coletiva (aprovado pela Lei. 5.764 de 16 de dezembro de 1971 – conforme a política 

nacional de cooperativismo – Presidência da República).  

Sindicatos  

Associação de caráter profissional, que congrega empregados e empregadores, 

trabalhadores autônomos e profissionais liberais que exercem uma mesma atividade ou 

outra similar, com o intuito de defender, estudar e coordenar seus interesses individuais e 

profissionais, mediante autorização do Ministério do Trabalho. 

Fonte: Camargo et al. (2001) e www.planalto.gov.br/ccivil. 
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Para entendermos o conceito de Terceiro Setor, necessitamos esclarecer que na 

economia sempre existiram dois setores tradicionais que responderam pela origem e destinação 

do capital público e privado. O Primeiro Setor, o Estado, é responsável e beneficiário das ações 

relacionadas aos recursos públicos; o Segundo Setor, o mercado, é detentor do capital privado 

que tem por objetivo o retorno do capital investido em benefício próprio; e, finalmente, o 

Terceiro Setor, que se deve às ações da sociedade civil (Quadro 2), frente às contradições 

sociais evidenciadas na sociedade e que não foram solucionadas pelos setores tradicionais 

(TACHIZAWA, 2002; CAMARGO et al., 2001; BNDS, 2001). 

 

Quadro 2 – Tipologia organizacional 

TIPOLOGIA ORGANIZACIONAL ESFERA SETOR 

Estado Esfera pública Primeiro Setor 

Mercado Esfera privada Segundo Setor 

Sociedade Civil Esfera pública - não estatal Terceiro Setor 

Fonte: Tachizawa (2002); Camargo et al. (2001); BNDS (2001). 

 

A dificuldade de entendimento do Terceiro Setor não é meramente conceitual, está na 

identificação e definição dos limites de cada setor, particularmente entre o Primeiro (Estado), 

que sempre se achou autossuficiente e passou a ter de redefinir nova identidade em relação ao 

seu papel frente às questões sociais e ao Terceiro Setor que, apesar de atuar na esfera pública, 

não é propriedade do Estado, mesmo tendo suas ações regulamentadas e controladas por ele. 

Portanto, abarcou a esfera pública não estatal, e suas ações se desenvolveram no espaço 

anteriormente de domínio do Estado. Já os bens e serviços públicos passaram a ser organizados 

pela sociedade civil, que, nesse momento, buscaram também resolver problemas locais. Essas 

ações são resultados de iniciativas voluntárias, privadas, sem fins lucrativos que, por extensão, 

geram o desenvolvimento social, destinam-se ao bem comum ou utilidade pública 

(FERNANDES, 1994; FERRAREZI, 2007; BNDS, 2001; COELHO, 2000; CAMARGO et al., 

2001). 

O Terceiro Setor surgiu na década de 1970, com os primeiros estudos realizados por 

pesquisadores americanos; na Europa, surgiu na década de 1980; e no Brasil surgiu na década 

de 1990. Terceiro Setor é uma tradução do termo em inglês third sector, que nos Estados Unidos 

é usado junto a outras expressões, como ‘organizações sem fins lucrativos’ – 
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nonprofitorganizations ou ‘setor voluntário’ – voluntary sector (ALBUQUERQUE, 2006; 

CAMARGO et al., 2001). 

As universidades brasileiras, na década de 1990, ao reconhecerem o Terceiro Setor 

como fenômeno social, buscaram entender seus principais aspectos, resultando em teses de 

doutoramento de pesquisadores como Rubem César Fernandes e Leilah Landim, as quais 

abriram novas possibilidades a outros pesquisadores (LANDIM, 1993; FERNANDES, 1994; 

COELHO, 2000; FERRAREZI, 2007). 

Outro fato que reiterou a importância do papel das universidades nesse contexto foi a 

organização de centros de estudos do Terceiro Setor, sendo o primeiro criado em 1995, na 

Fundação Getulio Vargas – Centro de Estudos do Terceiro Setor – CETS, coordenado pelo 

Prof. Luiz Carlos Merege, e posteriormente coordenado pela Profa. Rosa Fisher, em 1998; 

também na Faculdade de Administração da USP foi criado o Centro de Empreendedorismo 

Social e Administração em Terceiro Setor – Ceats (COELHO, 2000; OLIVEIRA, 2004). 

Nas considerações de Ferrarezi (2007, p. 109): 

Uma definição comum é aquela que marca a similitude e diferença em relação 

aos outros setores. Assim, Terceiro Setor seria a denominação do conjunto dos 

entes e processos da realidade social que não pertencem ao Primeiro Setor (o 

Estado, mas com ele pode compartilhar a finalidade pública) e nem ao 

Segundo Setor (o mercado, com quem compartilha a origem privada). 

Importante ressaltarmos que, mesmo com a separação em termos estruturais e 

conceituais, não existe um limite do começo e fim de cada um dos setores, já que as interseções 

entre o Estado, mercado e Terceiro Setor são presentes, mesmo que invisíveis, quando se 

referem à intervenção social. 

Para Fernandes (1994) o Terceiro Setor se distingue dos demais setores principalmente 

pelo retorno social que buscam proporcionar à sociedade, pelas ações desenvolvidas 

individualmente, em grupos ou instituições.  

Nesse sentido, Camargo et al. (2001) complementam que, com a profissionalização do 

Terceiro Setor, modelos organizacionais na busca da eficiência aos fins filantrópicos têm 

possibilitado novos arranjos sociais, desmarcando-os enquanto agentes de transformação social, 

em consequência de ações buscarem reverter indicadores sociais, estimulando a sociedade civil 

na busca de soluções para problemas locais, com o desenvolvimento do cidadão nas suas 

potencialidades para geração de empregos pela capacitação profissional. Importante ressaltar 
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que determinação e justiça social são elementos necessários para amparar a sociedade civil em 

defesa da cidadania. 

Pelas características acima descritas, entendemos que o Terceiro Setor refere-se às 

organizações de utilidade pública ou organizações do setor público não governamental 

denominadas Organizações Não Governamentais (ONGs). 

Juridicamente, as “ONGs” são “sociedades civis sem fins lucrativos” a 

enquadram-se na legislação referente a esse tipo de organização. Essas 

sociedades são formalmente reconhecidas pelo Código Brasileiro de 1916 

enquanto pessoas jurídicas de direito sem fins econômicos [...] As “ONGs”, 

então, poderão escolher o registro legal, seja de sociedades civis ou 

associações (a lei usa as duas expressões transitivamente), seja de fundações 

(o que é menos frequente). (LANDIM, 1993, p. 20) 

Nesse contexto, os movimentos da sociedade civil em prol das questões sociais 

antecedem ao reconhecimento do Terceiro Setor pela sociedade, considerando que as ONGs, 

termo cunhado pela ONU no pós-guerra, surgiram de forma invisível, em função das restrições 

político-partidárias nas décadas de 1970 e 1980, período da ditadura militar. 

Somente na década de 1990 as ONGs conseguiram visibilidade na sociedade brasileira, 

em decorrência das mudanças na política, sua vinculação e destaque na mídia e do surgimento, 

em 1991, da Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais no Rio de Janeiro, 

que também sediou o Primeiro Encontro Internacional de ONGs e Agências de Nações Unidas 

(LANDIM, 1993). As ONGs são juridicamente caracterizadas como associações ou fundações 

que têm como objetivo as ações coletivas em atendimento às necessidades da sociedade com a 

participação e articulação de agentes sociais, estruturadas pela intervenção na sociedade civil. 

Algumas dessas organizações, oriundas dos movimentos sociais, organizaram-se, enquanto 

instituição de utilidade pública, de forma a atenderem aos princípios legais do Terceiro Setor e 

assim justificarem a captação de recursos junto ao Estado, sendo sua presença na história, 

especialmente no período da ditadura militar, primordial para a sociedade civil em defesa da 

cidadania, já que existiam, mas não apareciam. 

Para Albuquerque (2006, p. 31), o que importa ressaltar é que as ONGs: 

São instituições privadas sem fins lucrativos que, ao obterem algum resultado 

econômico de suas atividades, devem reinvesti-lo na atividade-alvo da 

organização. Apesar de não governamentais, os fins a que essas instituições 

se dedicam têm características de serviço público, ainda que em escala 

diferente do realizado pelo Estado. 
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As ONGs foram sendo formadas da criação de fundações e institutos empresariais, 

associações comunitárias, entidades assistenciais e filantrópicas, assim como várias outras 

instituições sem fins lucrativos. Nesse tipo de organização, enquadram-se também as 

Organizações da Sociedade Civil (OSCs), Organizações Sociais (OSs), Organizações da 

Sociedade Civil de Interesse Público (Oscips), que passaram a ser qualificadas juridicamente 

após a institucionalização do marco regulatório de 1993 para o setor, que se deu pela 

necessidade do Estado reconhecer sua inserção e interlocução com a sociedade civil e definir 

procedimentos para os modos de atuação empresarial que crescia sem precedentes, estimulada 

por uma nova visão de mercado da parceria entre Estado e Terceiro Setor. 

As entidades do Terceiro Setor, em geral, compartilham de objetivos comuns em prol 

do coletivo, que envolvam conquistas sociais de direitos denominados públicos. Além das 

características comuns ao Terceiro Setor, o enquadramento legal garante a sua regulamentação. 

Existe por parte dos membros dessas entidades um ideal compartilhado que surge das 

experiências adquiridas das intervenções e da relação que estabelecem com as pessoas 

beneficiadas pelos programas sociais. Isso é possível, especialmente pela existência das ações 

individuais ou coletivas, de pessoas, muitas delas comuns, que acreditam numa causa e buscam 

fazer a diferença. 

Atores que não pretendem substituir a ação do Estado, mas que estimulam a 

rediscussão de seu papel numa perspectiva cidadã no processo de 

democratização, direcionando o foco de desenvolvimento para seu aspecto 

social e tendo como contraponto os modelos de desenvolvimento centrados 

no Estado e no mercado. (TENÓRIO, 2001, p.12) 

Portanto, não basta a ordem jurídica e institucional, o aparelho do Estado deve ser 

administrado com eficiência e eficácia. Quando esse deixa de suprir as necessidades básicas de 

seus cidadãos, emerge a urgência na implantação de um modelo de gestão profissional, em 

substituição ao tradicional modelo burocrático, dando a ele novo rumo com a participação da 

sociedade civil, momento oportuno, no Brasil, de consolidação da Democracia com a Reforma 

do Estado (COELHO, 2000; PEREIRA, 1995; LARROUDÉ, 2006), que resultou nas Leis 

Federais n.º 9.608/98 e n.º 9.790/99 (ANEXOS B e C) que representaram o marco da 

regulamentação e a expansão do Terceiro Setor com reflexo social e econômico.  

Para contextualização do cenário dos indicadores econômicos brasileiros, mapeamos os 

principais aspectos de interferência do Terceiro Setor, tendo como ponto de partida os índices 
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de 1990, período que determinou a Reforma do Estado até os últimos dados disponibilizados 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2014).  

Na Tabela 1 constam as informações sobre as entidades sem fins lucrativos. A edição 

mais recente produzida pelo IBGE é a que contém os dados referentes ao ano de 2010. De um 

modo geral, os dados indicam tratar-se de um setor ainda em crescimento no Brasil. 

 

Tabela 1 – Número de unidades locais das entidades sem fins lucrativos no Brasil, 

considerando o ano de fundação em 2006, 2008 e 2010 

Classificação das entidades sem fins lucrativos 
Ano 

2006 2008 2010 

Total 503519 527868 556846 

1. Habitação 310 263 292 

2. Saúde 5576 5747 6029 

2.1. Hospitais 2024 2058 2132 

2.2. Outros serviços de saúde 3552 3689 3897 

3. Cultura e recreação 34561 35170 36921 

3.1. Cultura e arte 10681 11098 11995 

3.2. Esporte e recreação 23880 24072 24926 

4. Educação e pesquisa 77329 79599 87948 

4.1. Educação infantil 1529 1694 2193 

4.2. Ensino fundamental 4118 4304 4475 

4.3. Ensino médio 2292 2131 2107 

4.4. Educação superior 1497 1528 1395 

4.5. Caixas escolares e similares 61146 62744 70284 

4.6. Estudos e pesquisas 1831 1953 2059 

4.7. Educação profissional 451 499 531 

4.8. Outras formas de educação/ensino 4465 4746 4904 

5. Assistência social 29946 30166 30414 

6. Religião 71658 75704 82853 

7. Partidos políticos, sindicatos, associações patronais e profissionais 72644 77577 76642 

7.1. Partidos políticos 11435 15339 12889 

7.2. Sindicatos, federações e confederações 17356 17863 18814 

7.3. Associações empresariais e patronais 4037 4176 4559 

7.4. Associações profissionais 16719 16950 17450 

7.5. Associações de produtores rurais 23097 23249 22930 

8. Meio ambiente e proteção animal 1954 2059 2242 

9. Desenvolvimento e defesa de direitos 43211 42565 42463 

9.1. Associações de moradores 13541 13065 13101 
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Classificação das entidades sem fins lucrativos 2006 2008 2010 

9.2. Centros e associações comunitárias 20546 20322 20071 

9.3. Desenvolvimento rural 1466 1479 1522 

9.4. Emprego e treinamento 505 467 507 

9.5. Defesa de direitos de grupos e minorias 5008 5030 5129 

9.6. Outras formas de desenvolvimento e defesa de direitos 2145 2202 2133 

10. Outras instituições privadas sem fins lucrativos 166330 179018 191042 

10.1. Condomínios 135254 143541 153441 

10.2. Cartórios 7939 8075 8059 

10.3. Sistema S 1372 1348 1215 

10.4. Entidade de mediação e arbitragem 120 100 81 

10.5. Comissão de conciliação prévia 21 17 15 

10.6. Conselhos, fundos e consórcios municipais 1397 1342 1163 

10.7. Cemitérios e funerárias 191 200 193 

10.8. Outras instituições privadas sem fins lucrativos não especificadas 

anteriormente 
20036 24395 26875 

Fonte: www.ibge.gov.br 

 

A Tabela 2 a seguir apresenta a evolução das taxas de crescimento do PIB do Brasil 

entre 1990 e 2013. A leitura desses dados contribui para o entendimento dos problemas 

enfrentados pelo governo brasileiro, especialmente no início dos anos 1990. No triênio 

1990/1992, a economia brasileira enfrentou um quadro recessivo. O processo de abertura 

econômica e a implementação do Plano Real possibilitaram que ocorresse a recuperação da 

economia e, especialmente em 1994 e 1995, o crescimento econômico com taxas mais 

significativas. As crises externas que se intensificaram a partir de 1996 fizeram com que a 

economia brasileira entrasse novamente em um ciclo de baixo crescimento, e nos anos de 1998 

e 1999 houve novamente um quadro recessivo. Além disso, no ano de 1999 o Brasil enfrentou 

uma forte crise cambial e viu-se obrigado a abandonar a âncora cambial e adotar o regime de 

flutuação. 

 

Tabela 2 – Taxa de crescimento do PIB no período de 1990 a 2013 

Ano Taxa de crescimento do PIB 

2013 2,5 

2012 0,9 

2011 2,7 

2010 7,5 

2009 -0,3 
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Ano Taxa de crescimento do PIB 

2008 5,2 

2007 6,1 

2006 4,0 

2005 3,2 

2004 5,7 

2003 1,1 

2002 2,7 

2001 1,3 

2000 4,3 

1999 0,3 

1998 0,0 

1997 3,4 

1996 2,2 

1995 5,8 

1994 4,2 

1993 4,9 

1992 -0,5 

1991 1 

1990 -4,3 

Fonte: www.ibge.gov.br 

 

A Tabela 3 apresenta o crescimento da população economicamente ativa nos anos de 

1991, 2000 e 2010 (pessoas ocupadas e aquelas que procuram trabalho). No intervalo de duas 

décadas, praticamente dobrou esse contingente. Isso significa que a economia ao longo desse 

período teve que absorver grande contingente de trabalhadores. Especialmente a partir da 

metade da década de 1990, a questão do desemprego entrou definitivamente na agenda de 

política econômica. As taxas de desemprego alcançaram patamares extremamente elevados 

entre 1998 e 1999. 

 

Tabela 3 – População economicamente ativa no Brasil nos anos de 1991, 2000 e 2010 

POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA 

1991 2000 2010 

58.455.803 77.467.473 93.504.659 

Fonte: www.ibge.gov.br 

 

A partir de 2002, há uma melhora nesse quadro. A economia brasileira entra em um 

ciclo de crescimento que leva à gradativa redução das taxas de desemprego. Além disso, há 

http://www.ibge.gov.br/
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uma alteração na estrutura ocupacional. Ou seja, queda no desemprego e uma parcela cada vez 

maior dos ocupados passa a ter direito a mecanismos de proteção social (Tabela 4). 

 

Tabela 4 – Trabalhadores sem carteira assinada (em percentual) no Brasil no período de 

2002 a 2012  

TRABALHADORES SEM CARTEIRA ASSINADA (EM PERCENTUAL) 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 

38,74 37,42 37,65 36,48 35,96 34,36 33,25 33,85 27,89 27,83 

Fonte: www.ibge.gov.br 
 

Porém, apesar do comportamento positivo em relação ao mercado de trabalho, 

percebemos alguns entraves no mercado de trabalho brasileiro. A Tabela 5 destaca a evolução 

dos rendimentos dos trabalhadores nos últimos anos. Observamos que a expansão do 

rendimento médio dos trabalhadores brasileiros ainda é muito tímida. Há, indubitavelmente, 

avanço no que se refere à empregabilidade, no entanto, o padrão de rendimento dos 

trabalhadores ainda é muito baixo. 

 

Tabela 5 – Rendimento médio mensal real de todos os trabalhos das pessoas de 10 anos 

ou mais de idade, ocupadas na semana de referência com rendimento de trabalho – 

Brasil – 2001/2012 

Anos Rendimento médio mensal Real (R$) 

2001 1120 

2002 1190 

2003 1100 

2004 1100 

2005 1149 

2006 1232 

2007 1270 

2008 1291 

2009 1320 

2011 1420 

2012 1503 

Fonte: www.ibge.gov.br 

 

Os dados da Tabela 6 destacam que o período de 1991 a 2000 foi decisivo para o 

surgimento de muitas entidades sem fins lucrativos, resultando na expansão do Terceiro Setor, 

consequência da reforma administrativa que, com a nova legislação, estimulou muitos 
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dirigentes a formalizarem suas atividades sociais, acreditando que seriam beneficiadas 

financeiramente pelos contratos firmados da parceria público-privada (Gráfico 1). Porém, as 

regras de parceria também previam avaliações de desempenho a serem auferidos pela sociedade 

civil e pelo Estado, o que justificaria a ausência de engajamento social por muitas dessas 

entidades que foram desaparecendo a partir de 2001 até 2005, com uma queda de 52,88% em 

relação ao período de 1991 a 2000. Importante ressaltar que o ano de 2006 ainda apresentou, 

em relação ao período de 2001 a 2005 uma queda de 81,46%, sendo que nos anos posteriores 

há um equilíbrio no número de entidades sem fins lucrativos que foram fundadas no Brasil, o 

que reforça a permanência de instituições que tiveram que se profissionalizar para atendimento 

dos parâmetros definidos para a manutenção da parceria público-privada. 

 

Tabela 6 – Número de unidades locais das entidades sem fins lucrativos no Brasil, 

considerando o ano de fundação no período de 1970 a 2010 

Classificação das 

entidades sem fins 

lucrativos 
 

Ano de fundação 

Total 
Até 

1970 

1997 a 

1980 

1980 a 

1990 

1991 a 

2000 

2000 a 

2005 
2006 2007 2008 2009 2010 

Total 556846 12612 41371 99114 207025 97545 18081 19607 18164 25436 17891 

1. Habitação 292 4 15 91 85 41 9 13 14 6 14 

2. Saúde 6029 987 735 878 1366 886 225 229 275 245 203 

2.1. Hospitais 2132 754 377 306 293 157 50 33 60 58 44 

2.2. Outros serviços 

de saúde 
3897 233 358 572 1073 729 175 196 215 187 159 

3. Cultura e 

recreação 
36921 1824 5377 7411 9100 6365 1273 1279 1372 1479 1441 

3.1. Cultura e arte 11995 312 870 1778 3409 2923 545 497 552 567 542 

3.2. Esporte e 

recreação 
24926 1512 4507 5633 5691 3442 728 782 820 912 899 

4. Educação e 

pesquisa 
87948 1011 9159 8066 38546 13780 2307 2111 2019 8094 2855 

4.1. Educação 

infantil 
2193 76 173 344 558 390 94 69 107 302 80 

4.2. Ensino 

fundamental 
4475 313 447 512 1466 904 187 175 155 185 131 

4.3. Ensino médio 2107 311 415 244 692 214 32 44 25 106 24 

4.4. Educação 

superior 
1395 104 111 119 305 412 99 62 68 54 61 

4.5. Caixas escolares 

e similares 
70284 49 7618 6233 32733 10001 1545 1408 1338 7055 2304 

4.6. Estudos e 

pesquisas 
2059 33 125 272 600 557 106 90 95 98 83 

4.7. Educação 

profissional 

 
531 36 57 47 155 95 31 33 23 29 25 

4.8. Outras formas 

de educação/ensino 

 
4904 89 213 295 2037 1207 213 230 208 265 147 

5. Assistência social 

 

30414 

 

1651 

 

3457 

 

5629 

 

9394 

 

5585 

 

972 

 

1005 

 

924 

 

901 

 

896 
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Classificação das 

entidades sem fins 

lucrativos 

Total 
Até 

1970 

1997 a 

1980 

1980 a 

1990 

1991 a 

2000 

2000 a 

2005 
2006 2007 2008 2009 2010 

6. Religião 82853 2700 11830 14357 21947 14255 2865 3006 3437 4157 4299 

7. Partidos políticos, 

sindicatos, 

associações 

patronais e 

profissionais 

76642 2794 5416 11317 27849 15384 2464 4163 2960 2325 1970 

7.1. Partidos 

políticos 
12889 1 11 622 6092 2645 204 2057 1028 146 83 

7.2. Sindicatos, 

federações e 

confederações 
18814 2122 3147 5093 5047 1652 292 313 293 474 381 

7.3. Associações 

empresariais e 

patronais 
4559 219 503 780 1239 918 178 180 171 223 148 

7.4. Associações 

profissionais 
17450 367 1436 3037 5810 3562 612 633 655 698 640 

7.5. Associações de 

produtores rurais 
22930 85 319 1785 9661 6607 1178 980 813 784 718 

8. Meio ambiente e 

proteção animal 

2242 

 

14 

 

57 

 

178 

 

644 

 

748 

 

128 

 

118 

 

114 

 

115 

 

126 

 

9. Desenvolvimento 

e defesa de direitos 
42463 236 808 6921 17870 9750 1590 1439 1259 1383 1207 

9.1. Associações de 

moradores 
13101 16 144 2670 5413 2837 432 422 363 441 363 

9.2. Centros e 

associações 

comunitárias 
20071 63 362 3220 9257 4239 731 608 570 548 473 

9.3. 

Desenvolvimento 

rural 
1522 29 33 169 587 390 78 87 57 45 47 

9.4. Emprego e 

treinamento 
507 6 32 46 156 170 18 19 8 19 33 

9.5. Defesa de 

direitos de grupos e 

minorias 

5129 102 180 627 1918 1287 239 190 176 204 206 

9.6. Outras formas 

de desenvolvimento 

e defesa de direitos 
2133 20 57 189 539 827 92 113 85 126 85 

10. Outras 

instituições privadas 

sem fins lucrativos 
191042 1391 4517 44266 80224 30751 6248 6244 5790 6731 4880 

10.1. Condomínios 153441 717 2274 36699 70999 23845 4026 3989 3871 3784 3237 

10.2. Cartórios 8059 136 849 5043 1029 339 52 211 81 176 143 

10.3. Sistema S 1215 11 141 98 568 264 31 31 35 21 15 

10.4. Entidade de 

mediação e 

arbitragem 
81 - - - 7 51 3 2 4 9 5 

10.5. Comissão de 

conciliação prévia 
15 - - - 5 10 - - - - - 

10.6. Conselhos, 

fundos e consórcios 

municipais 

1163 5 39 158 400 318 54 37 47 42 63 

10.7. Cemitérios e 

funerárias 
193 13 22 36 66 32 5 8 3 3 5 

10.8. Outras 

instituições privadas 

sem fins lucrativos 

não especificadas 

anteriormente 

26875 509 1192 2232 7150 5892 2077 1966 1749 2696 1412 

Fonte: As Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos no Brasil – 2010 
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Gráfico 1 – Número de unidades locais das entidades sem fins lucrativos no Brasil, 

considerando o ano de fundação no período de 1970 a 2010  

 
Fonte: www.ibge.gov.br  
 

A Tabela 7 destaca a estrutura ocupacional das pessoas que atuam nas fundações 

privadas e associações sem fins lucrativos. Percebemos que a maioria atua sem remuneração. 

Porém, há a presença expressiva de pessoas que atuam de modo profissional, ou seja, 

remuneradas, nessas entidades. Há, inclusive, ocorrência de entidades com grande concentração 

de pessoal ocupado. De acordo com a Tabela 7, existiam no Brasil 676 unidades locais sem fins 

lucrativos com mais de 500 pessoas ocupadas. Ou seja, é possível perceber tendências de 

profissionalização nesse setor de atividade econômica.  

 

Tabela 7 – Número de unidades locais das entidades sem fins lucrativos, segundo faixas 

de pessoal ocupado em 2010  

Faixas de pessoal ocupado Número de unidades locais das entidades sem fins lucrativos 

Total 556846 

Sem pessoal ocupado 336943 

1 a 2 pessoas 99005 

3 a 4 pessoas 34499 

5 a 9 pessoas 49778 

10 a 49 pessoas 28260 

50 a 99 pessoas 4250 

100 a 499 pessoas 3435 

500 ou mais pessoas 676 

Fonte: www.ibge.gov.br 

12612

41371

99114

207025

97545

18081 19607 18164
25436

17891

0

50000

100000

150000

200000

250000

Até 1970 1971 a 1980 1981 a 1990 1991 a 2000 2001 a 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Número de unidades locais das entidades sem fins lucrativos 
(Unidades)



37 

 

 

No contexto brasileiro do Terceiro Setor, estimamos que o número de entidades seja 

superior a 556846 (Tabela 7), considerando milhares de postos de trabalho no Brasil que não 

são contabilizados pelas pesquisas, números esses que não abarcam as organizações informais 

– instituições religiosas, indivíduos voluntários, não registrados, e pequenas organizações que 

se dedicam a atividades sociais vinculadas ao Terceiro Setor e que, por muitos anos, foram os 

responsáveis, de fato, por realizarem atividades de caridade e filantropia, vocação religiosa, 

altruísmo ou sensibilização, que sempre existiram.  

Nesse sentido, surge do reconhecimento e da formalização do Terceiro Setor o espaço 

social de atuação do profissional que, até então, agia de forma filantrópica ou assistencialista. 

Do seu reconhecimento, no contexto desse universo social, surge a necessidade de delinear a 

construção da identidade do profissional, agora, denominado Empreendedor Social, que 

buscamos constituir os seus principais aspectos teóricos. Antes, porém, apresentaremos a 

concepção teórica do empreendedorismo.  

 

2.2 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DO EMPREENDEDORISMO  

 

Na busca pelo entendimento de um determinado fenômeno, muitos são os caminhos que 

podem ser percorridos até chegarmos a um conceito, e não foi diferente com a origem do termo 

‘empreendedor’. Buscamos a raiz da palavra ‘empreendedor’, que vem do latim imprendere e 

significa “decidir realizar tarefa difícil e laboriosa”. No francês, a partir da mesma raiz 

denominou-se entrependre (empreender), com o mesmo sentido, na língua inglesa, da palavra 

entrepreneur (empreendedor) e entrepreneurship (empreendedorismo), que surgiu na língua 

portuguesa no século XV (MELO NETO; FRÓES, 2002; HISRICH; PETERS, 2004).  

Nas ciências econômicas, o conceito de empreendedorismo vem de uma corrente de 

economistas que, ao refletirem sobre os ciclos do desenvolvimento econômico, trouxeram 

valiosas contribuições para entendermos as características do empreendedorismo nos negócios 

(CANTILLON, 1996; SAY, 1983; SCHUMPETER, 1982; DRUCKER, 2003).  

Foi o estudioso econômico Richard Cantillon quem utilizou pela primeira vez na teoria 

econômica o termo francês entreprendre, isso ocorreu na França do século XVIII, na obra 

‘Ensayo sobre la naturaleza del comercio em general’. O termo fazia referência a pessoas que 
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compravam matérias-primas e as vendiam a terceiros, criando oportunidades de negócios e 

assumindo riscos (CANTILLON, 1996; HÉRBERT; LINK, 1989). 

Para Cantillon (1996, p. 41), 

Estos empresários son lós comerciantes, al por mayor, de Lana y cereales, lós 

panaderos, carniceros, artesanos y mercaderes de toda espécie que compram 

artículos alimentícios y matérias primas del campo, para elaborarlos y 

revenderlos graduamente, a medida que lós habitantes lós necessitan.  

Ao estudar como as riquezas se formam, distribuem-se e são consumidas, Say (1983) 

assume que o desenvolvimento econômico é resultado da criação de novos empreendimentos e 

da capacidade de gerenciamento. Considera que a indústria, para obter qualquer produto, realiza 

três operações a partir do trabalho sistematizado: os cientistas seriam responsáveis em estudar 

o curso e as leis da natureza; os agricultores, também denominados comerciantes que 

conheciam a técnica, deveriam criar produtos que fossem úteis à sociedade; e os operários 

realizariam as atividades definidas pelos cientistas e comerciantes. 

A ideia que Say (1983) tem do empreendedor designa que o empresário, ao inovar, 

estabelece mudanças, desenvolve os meios para colocar as ideias e os conhecimentos em prática 

e reúne os capitais e as pessoas necessárias para execução das operações, a quem atribui 

funções. Nesse sentido, ele faz uma distinção entre o empresário e o capitalista.  

A maior importância atribuida ao empresário evidencia-se ao reiterar a facilidade de 

difusão do conhecimento, “o que não acontece com a arte de aplicar os conhecimentos do 

homem a suas necessidades, nem com o talento da execução. Essas qualidades só beneficiam 

aos que as possuem” (SAY, 1983, p. 87) ao suceder o talento para inovar uma marca do 

empreendedorismo, que foi destacada pelos economistas Richard Cantillon e Jean-Baptiste Say, 

influenciando toda a teoria sobre o empreendedor e o empreendedorismo a que se tem acesso 

hoje (DAVID, 2004; COSTA; BARROS; CARVALHO, 2011). 

No século XX, Schumpeter (1982) tornou-se a maior referência moderna ao estudo do 

empreendedorismo, ao afirmar na sua obra ‘A teoria do desenvolvimento econômico’ que o 

principal aspecto do desenvolvimento econômico é o “empreendimento dado à condição de 

realizar combinações novas”, (p. 54), decorrente da sua capacidade de inovação, que na prática 

só é possível quando evidenciamos que “o comando sobre os meios de produção é necessário 

para a realização de novas combinações” (p. 50), num processo que denominou destruição 

criativa (DRUCKER, 2003; DORNELAS, 2007).  
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Diante da afirmação da necessidade de comando, Schumpeter (1982) afirma que 

existem indivíduos ou grupos denominados empresários envolvidos no processo que 

desencadeia as novas combinações e a quem compete, no exercício da função, torná-las reais.  

São novas combinações: 

1) Introdução de um novo bem, ou seja, um bem com que os consumidores 

ainda não estejam familiarizados – ou de uma nova qualidade de um bem. 2) 

Introdução de um novo método de produção, ou seja, um método que ainda 

não tenha sido testado pela experiência no ramo próprio da indústria de 

transformação, que de modo algum precisa ser baseado numa descoberta 

cientificamente nova, e pode consistir também em nova maneira de manejar 

comercialmente uma mercadoria. 3) Abertura de um novo mercado, ou seja, 

de um mercado em que o ramo particular da indústria de transformação do 

país em questão não tenha ainda entrado, quer esse mercado tenha existido 

antes ou não. 4) Conquista de uma nova fonte de oferta de matérias-primas ou 

de bens semimanufaturados, mais uma vez independente do fato de que essas 

fontes já existiam ou tiveram que ser criadas. 5) Estabelecimento de uma nova 

organização de qualquer indústria, como a criação de uma posição de 

monopólio ou a fragmentação de uma posição de monopólio 

(SCHUMPETER, 1982, p. 48 e 49).  

Salienta, ainda, que “as novas combinações, via de regra, estão corporificadas, por assim 

dizer, em empresas novas que geralmente não surgem das antigas” (SCHUMPETER, 1982, p. 

50). Portanto, as condições históricas podem determinar o surgimento de novos 

empreendimentos e, por consequência, novos empresários, sendo o idealizador das 

combinações denominado empresário. Para Say, (1983, p. 85) “A língua italiana, sob esse 

aspecto, muito mais rica do que a inglesa, possui quatro palavras para designar o que 

entendemos por empresário [...] imprenditores, impresario, intraprenditore, intraprensore”. 

[...] chamamos ‘empresários’ não apenas aos homens de negócios 

‘independentes’ em uma economia de troca, que de modo geral são assim 

designados, mas todos que de fato preencham a função pela qual definimos o 

conceito, mesmo que sejam, como está se tornando regra, empregados 

‘dependentes’ de uma companhia, como gerentes, membros da diretoria [...] 

Como a realização de combinações novas é o que constitui o empresário, não 

é necessário que ele esteja permanentemente vinculado a uma empresa 

individual (SCHUMPETER, 1982, p. 54). 

Para Filion (1999, p. 19) 

O empreendedor é uma pessoa criativa, marcada pela capacidade de 

estabelecer e atingir objetivos e que mantém alto nível de consciência do 

ambiente em que vive, usando-a para detectar oportunidades de negócios. Um 

empreendedor que continua a aprender a respeito de possíveis oportunidades 

de negócios e a tomar decisões moderadamente arriscadas que objetivam a 

inovação continuará a desempenhar um papel empreendedor. 
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Mesmo ao ter registrado como alicerce as obras de Say (1983), Schumpeter (1982) é 

quem de fato estabeleceu a ideia de inovação como marca no processo empreendedor. Pela 

força inovadora, o empreendedorismo trouxe algo ‘novo’, com atribuição de valor e de 

criatividade dada a sua utilidade à sociedade e, mesmo em um ambiente de riscos relacionados 

aos aspectos financeiros, psicológicos e sociais, ele é ainda capaz de gerar riqueza. Diante do 

exposto, sabemos que esse é indicativo de sucesso do empreendedor (DRUCKER, 2003; 

DORNELAS, 2007). 

Hisrich e Peters (2004, p. 29) ainda afirmam que: 

De fato, a inovação, o ato de lançar algo novo, é uma das mais difíceis tarefas 

do empreendedor. Exige não só a capacidade de criar e conceitualizar, mas 

também a capacidade de entender todas as forças em funcionamento no 

ambiente. A novidade pode ser desde um novo produto e um novo sistema de 

distribuição, até um método para desenvolver uma nova estrutura 

organizacional. 

Em complemento, Pinchott III (1989, p. 9) reitera que: 

Inovação não quer dizer invenção. Invenção é o ato de gênio ao criar um novo 

conceito para um novo dispositivo ou serviço potencialmente útil. Em 

inovação, isso é apenas o começo. Quando a invenção é feita, a segunda 

metade da inovação começa: transformar a nova ideia em um sucesso 

comercial. Este segundo passo pode ser chamado de implementação, 

desenvolvimento comercial, criação de novo empreendimento, ou qualquer 

um de outros nomes; ele é essencial à inovação, tanto quanto pensar na ideia 

em primeiro lugar.  

Nesse sentido, “[...] a inovação é o instrumento específico do espírito empreendedor” 

(DRUCKER, 2003, p. 39), que legitima muitas das características dos empreendedores no 

mapeamento realizado no Quadro 3 (SAY, 1983; SCHUMPETER, 1982; DRUCKER, 2003; 

FILION, 1999; MELO NETO; FRÓES, 2002; BERNARDI, 2012): 

 

Quadro 3 – Mapeamento das características dos empreendedores 

Filion (1999) Say (1983) 
Bernardi 

(2012) 

Schumpeter 

(1982) 

Melo Neto e 

Fróes (2002) 

Drucker 

(1996) 

Apresentam tenacidade Tino 
Senso de 

oportunidade 
Perspicácia É individual 

Capacidade de 

criar novo 

mercado e um 

novo 

consumidor 

 

Possuem capacidade de 

tolerar ambiguidade e 

incerteza 

Talentos naturais 

ou adquiridos, à 

sua atividade 

Dominância Energia 
Fala na 1a pessoa 

do singular (eu) 

Criam uma 

nova 

satisfação para 

o consumidor 
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Filion (1999) Say (1983) 
Bernardi 

(2012) 

Schumpeter 

(1982) 

Melo Neto e 

Fróes (2002) 

Drucker 

(1996) 

Fazem bom uso de 

recursos 

Espírito de 

organização e 

economia 

Agressividade 

Capacidade de 

agarrar a 

chance 

Criatividade para 

geração de 

riqueza 

Mudam ou 

transformam 

valores 

Correm riscos 

moderados 

Capacidade de 

aplicar 

conhecimentos 

adquiridos na 

criação de um 

produto para 

nosso uso 

Energia para 

realizar 
Liderança 

Têm ideias ao 

identificarem 

oportunidades 

Capacidade de 

inovar 

São imaginativos 

Capacidade de 

conseguir o uso 

dos capitais que 

não possui por si 

mesma 

Autoconfiança 

Capacidade de 

captar recursos 

financeiros 

Suas ideias, 

conceitos e 

metodologias são 

objeto de 

apropriação 

individual 

Busca a 

mudança, 

reage a ela e a 

transforma em 

oportunidade 

Voltam-se para 

resultado 

Qualidades 

morais 
Otimismo 

Capacidade de 

convencimento 

Trabalha para 

garantir o registro 

de propriedade 

material e 

intelectual, objeto 

de patentes e 

marcas para fins 

econômicos 

 

Valores e cultura de 

empreendedorismo 

adquiridos por meio de 

contato com, pelo 

menos, um modelo 

empreendedor durante 

a juventude 

Conhecimento 

dos homens e das 

coisas 

Dinamismo 
Conhecimento 

de especialista 

Busca do lucro, o 

aumento das 

vendas, a maior 

participação no 

mercado e o 

retorno do 

investimento 

 

Experiência em 

negócios 

Competência para 

avaliar a 
importância de 

determinado 

produto 

Independência 
Capacidade de 

Inovar 
  

Diferenciação 
Comprar e fazer 

compras 
Persistência    

Intuição Reunir operários Flexibilidade    

Envolvimento 
Procurar 

consumidores 

Resistência a 

frustrações 
   

Trabalhadores 

incansáveis 

Cabeça 

acostumada a 

cálculo 

Criatividade    

Sonhadores realistas 

(visionários) 

Capacidade de 

superar 

obstáculos 

Propensão ao 

risco 
   

Líderes Inquietudes 
Liderança 

carismática 
   

Trabalham em rede 

com moderação 

Expedientes a 

inventar 

Habilidade de 

equilibrar 

sonho e 

realização 

   

Têm o seu próprio 

sistema de relações 

com os empregados 

Talento para 

Administrar 
    

Controladores do 

comportamento das 

pessoas ao seu redor 

     

Aprendizagem dos seus 

próprios padrões 
     

Fonte: Filion (1999); Say (1983); Bernardi (2012); Melo Neto e Fróes (2002) e Drucker (1996). 
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Podemos inferir, então, que os empreendedores buscam transformar negócios em 

oportunidades, dada a possibilidade de inovar; agregam pessoas em torno de objetivos comuns pela 

capacidade de atuar em conjunto; conseguem financiamento fruto da sua capacidade de construir 

redes de relacionamentos e buscam alcançar resultados econômicos, indispensável ao 

empreendedorismo.  

Say (1983) declara que o sucesso das organizações depende de pessoas capazes de 

empreender e inovar; e da necessidade do desenvolvimento das características empreendedoras em 

pessoas, teoricamente comuns, como sendo a solução para criar e manter os negócios, promover o 

desenvolvimento econômico resultante do aumento de empregos e da capacidade de criarem 

empreendimentos que gerem riqueza.  

Surge, assim, a necessidade de pensar a formação do empreendedor com o propósito de 

minimizar os riscos da criação de novos negócios e, consequentemente, as perdas financeiras do 

Estado. Para que isso aconteça, as características do empreendedor devem ser sistematizadas e, 

concomitantemente, transformadas em conteúdos. Nessa sequência, esses conteúdos organizados 

podem ser ensinados e retificados pelo papel da escola (FILION, 2000; HISRICH apud HISRICH; 

PETERS, 2004; BOMBARDIER apud FILION, 2003). 

A conjunção desses dois fatores possibilitou a primeira experiência em se sistematizar um 

curso de empreendedorismo, em 1973, quando a EUA Small Business Administration começou a 

financiar as universidades, objetivando a parceria para o desenvolvimento de pequenas empresas. 

Isso estimulou alunos e pesquisadores a desenvolverem suas pesquisas concentradas nos seguintes 

eixos: características dos empreendedores, novos fundos de risco e o intraempreendedorismo, que 

se reverteram em novos cursos de empreendedorismo. Os resultados das pesquisas passaram a ser 

apresentados anualmente no Instituto Pequenas Empresas (SBI) com a participação de diversas 

pessoas e universidades parceiras interessadas na temática (HISRICH,1992).  

Hisrich apud Hisrich e Peters (2004) afirmam que pela formação do empreendedor, 

mantém-se o princípio de que ele cria algo novo, gera recompensas vinculadas à satisfação e à 

independência econômica e pessoal. Por outro lado, reformula-se o pensamento de assumir riscos 

pelo simples fato de utilizar o próprio dinheiro (CANTILLON, 1996; SAY, 1983), já que o risco 

pode ser minimizado também pela aquisição de conhecimentos estruturados na educação formal. 

No diagnóstico de Filion (2000) o desenvolvimento de uma cultura de liderança, progressão 

individual, desenvolvimento do cérebro, com ênfase no lado direito, desenvolvimento de padrões 
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com aplicações específicas e concretas, desenvolvimento do autoconhecimento, baseado na 

perseverança e aquisição de know-how direcionado ao mercado são primordiais na formação do 

empreendedor. 

Bombardier (apud Filion, 2003) declara que os conceitos de empreendedorismo, se 

formatados pedagogicamente, podem ser ensinados em diferentes estágios escolares e sugerem 

algumas formas para transmissão do conhecimento, tais como: transmissão de valores e contato 

com um empreendedor de sucesso que permita a troca de saberes.  

Hisrich (apud Hisrich e Peters, 2004) e Bombardier (apud Filion, 2003) reiteram que o 

conjunto de habilidades necessárias ao empreendedor deve ser sistematizado e replicado, sendo a 

escola o espaço de formação para desenvolver o potencial do futuro empreendedor. 

Nesse sentido, habilidades referem-se à capacidade de transformar conhecimentos em ações 

que sejam tanto eficientes como eficazes na busca de determinados objetivos. Existem as 

habilidades técnicas que estão relacionadas ao domínio de certo conhecimento específico ou 

método para execução de determinada atividade, as habilidades humanas que se referem à 

capacidade de liderar, motivar, envolver as pessoas ao alcance de objetivos comuns resultante da 

soma de esforços, e as habilidades conceituais que integra a capacidade de pensar e atuar 

estrategicamente ao alcance de objetivos organizacionais (KATZ apud SILVA, 2001).Sendo, 

conforme Hisrich apud Hisrich; Peters, 2004, apresentadas as habilidades necessárias ao 

empreendedor (Quadro 4).  

 

Quadro 4 – Habilidades do empreendedor 

Habilidades técnicas Habilidades administrativas  Habilidades empreendedoras pessoais 

 Redação 

 Expressão oral 

 Monitoramento do 

ambiente 

 Administração 

comercial técnica 

 Tecnologia 

 Interpessoal 

 Capacidade de ouvir 

 Capacidade de 

organizar 

 Construção de rede de 

relacionamentos 

 Estilo administrativo 

 Treinamento 

 Capacidade de trabalho 

em equipe 

 Planejamento e 

estabelecimento de metas 

 Capacidade de tomar 

decisões 

 Relações humanas 

 Marketing 

 Finanças 

 Contabilidade 

 Administração 

 Controle 

 Negociação 

 Lançamento de 

empreendimento 

 Administração do 

crescimento 

 Controle interno e de disciplina 

 Capacidade de correr riscos 

 Inovação 

 Orientação para mudança 

 Persistência 

 Liderança visionária 

 Habilidade para administrar 

mudanças 

Fonte: Hisrich (apud HISRICH; PETERS, 2004, p. 39) 
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Podemos observar que as habilidades técnicas e administrativas referem-se a 

conhecimentos que, se organizados sistematicamente, podem, por si só, ser aprendidos, razões 

essas diretamente relacionadas a um conjunto de habilidades conceituais e técnicas. As 

habilidades pessoais estão diretamente relacionadas às habilidades humanas, que podem ser 

desenvolvidas durante a formação do futuro empreendedor. Portanto, quanto mais eficiente no 

uso de suas habilidades, mais eficaz será o empreendedor na obtenção dos resultados. 

 

2.3 EMPREENDEDORISMO SOCIAL: PERSPECTIVA TEÓRICA 

 

Partimos da característica ‘inovação’, identificada por muitos pesquisadores (SAY, 

1983; SCHUMPETER, 1982; DORNELAS, 2007; MELO NETO; FRÓES, 2002; DRUCKER, 

2003) de empreendedorismo como elemento imprescindível para entender o conceito de 

empreendedor social. Nesse contexto, Drucker (2003, p. 45) afirma que, “a inovação [...] 

consiste na busca deliberada e organizada de mudanças, e na análise sistemática das 

oportunidades que tais mudanças podem oferecer para a inovação econômica ou social”.  

A capacidade de inovação no empreendedorismo está relacionada à geração de 

empregos, renda e riqueza, por criar algo novo que atribua valor à sociedade. Nesse sentido, o 

empreendedorismo inovador passou a ser visto como necessário para o desenvolvimento 

econômico, pela possibilidade de impactar no desenvolvimento social, fato que, na prática, não 

se concretizou.  

A julgar que as oportunidades e o acesso aos direitos contemplados na constituição 

brasileira não sejam os mesmos na prática a todos os cidadãos, surge uma nova categoria social: 

o excluído social. Esse é o campo de atuação do empreendedorismo social, que, numa primeira 

análise, pode ser observado da junção das expectativas não realizadas da atividade do 

empreendedorismo com a problemática do Terceiro Setor, particularmente em decorrência do 

desemprego (DRUCKER, 2003).  

Para Dornelas (2007, p. 14), 

O empreendedor social tem como missão de vida construir um mundo melhor 

para as pessoas. Envolve-se em causas humanitárias com comprometimento 

singular. Tem um desejo imenso de mudar o mundo, criando oportunidades 

para aqueles que não têm acesso a elas.  
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O empreendedor social caça caminhos para desenvolver o ser humano no que é seu por 

direito, no resgate da cidadania. Não somente por ser lei, mas na procura de dar dignidade aos 

sujeitos. Seu pensamento abrange o social e busca, com suas ações, transformar a realidade. 

Por conseguinte, os cidadãos: 

[...] criam novas organizações, abrem seus próprios negócios, vão em busca 

de recursos, tecem novas redes de colaboração e apoio mútuo, investem seu 

tempo e seus poucos recursos naquilo em que acreditam e acalentam dia a dia 

seus sonhos de transformação” (MELO NETO; FRÓES, 2002, p. 14). 

Portanto, “no âmbito do empreendedorismo social, a inovação é maior e melhor, porque 

desenvolve a projeção de mudanças significativas na sociedade onde está implementada” 

(MELO NETO; FRÓES, 2002, p. 49). Nessa perspectiva, o empreendedor social desenvolve a 

capacidade de gerar inovação ao identificar diferentes maneiras para modificar as condições de 

vida dos excluídos da sociedade. Isso não como mero trabalho filantrópico, mas como processo 

de desenvolvimento humanitário. Encontramos desumanização nos excluídos da sociedade a 

partir do momento em que se encontram cidadãos sem trabalho, sem carteira profissional.  

Em workshop organizado pelos centros de estudos do Terceiro Setor: Ceats–USP e 

Ceats/FGV–SP (considerados referência para o estudo de empreendedorismo social), foram 

identificados alguns dos princípios comuns entre os empreendedores sociais: valorizar e 

promover a troca de experiências dos participantes; ter visão multidisciplinar; respeitar as 

diferenças; compreender as origens dos problemas sociais e as políticas públicas; ter 

compromisso e difundir valores como a cidadania e o humanismo; e adotar a postura de 

facilitador na construção conjunta do conhecimento (TACHIZAWA, 2002).  

Para Dornelas (2007), o cerne no empreendedorismo social é a relação indissociável 

entre a realização pessoal /profissional e a possibilidade de melhorar as condições de vida do 

outro. Para tanto, busca-se criar organizações que preencham as lacunas sociais, anteriormente 

de responsabilidade do Estado. Tendo retorno financeiro, mesmo não sendo seu objetivo final, 

e com a aquisição de novos recursos, essas organizações compartilham a intenção de capacitar 

o cidadão.  

Em complemento, Melo Neto e Fróes (2002) confirmam que o empreendedor social tem 

um olhar para o coletivo, fala na 1a pessoa do plural (nós), sente indignação pela exclusão social, 

pobreza, miséria; sendo o risco de vida do outro, muitas vezes, o que o motiva e impulsiona 

suas ações. No empreendedorismo social a inovação de seus produtos e serviços é consequência 
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da busca de metodologias que garantam ao ser humano dignidade, por meio de soluções para 

os problemas sociais, sendo sua medida de sucesso o impacto no social, dada a possibilidade 

de ser agente de mudança, considerando que suas ideias e inovadoras metodologias podem ser 

divulgadas, aplicadas e multiplicadas em outros grupos em risco social. Em consequência, sua 

satisfação profissional está vinculada à melhoria da qualidade de vida, progresso material, 

espiritual e pessoal das pessoas beneficiadas com a solução proposta, obtidas especialmente do 

envolvimento dos membros da comunidade, por meio da participação, integração e 

desenvolvimento coletivo. Com suas ações, espera retirar a pessoa da situação de risco, 

capacitando-a e oferecendo-a a reinserção social, sendo a educação e a criação de novos espaços 

de experiência de vida participativa essenciais para a mudança. Nesse aspecto, ressalta-se a 

importância do referencial ético e da figura de liderança, dada a capacidade do empreendedor 

social de mobilizar pessoas, o que ocorre ao subordinar o econômico ao ser humano. Destaca-

se também que o seu grande sonho, a transformação da realidade social, concretiza-se ao 

assumir uma atitude de inconformismo e crítica diante da injustiça social. 

Em complemento, Melo Neto e Fróes (2002) apresentam as Dimensões do 

Empreendedorismo Social:  

 

Quadro 5 – Dimensões do Empreendedorismo Social 

DIMENSÕES DESAFIOS OBJETIVOS 

Psicossocial 

1. Mudar comportamentos 

2. Instituir processos de participação 

3. Inovar (vinculada à inserção social) 

4. Engajamento da comunidade 

5. Incentivar processos responsáveis e 

éticos 

Desenvolver o sentido de 

pertencimento a comunidade com 

a valorização da cultura e meio 

ambiente 

Cultural 

1. Preservar a cultura local 

2. Incentivar e criar cultura de 

autossustentabilidade 

Preservar a cultura local e 

desenvolver a cultura de 

autossustentação 

Econômica 

1. Gerar renda 

2. Criar emprego 

3. Criar mecanismos de benefícios e 

financiamento 

Melhorar a qualidade de vida da 

população 

Política 
1. Criar e desenvolver novas e atuais 

organizações sociais 

Posicionar as organizações 

sociais junto à sociedade 

Ambiental 

1. Assegurar o uso sustentável dos 

recursos naturais 

2. Reduzir o impacto e criar critérios para 

sua utilização 

Assegurar as iniciativas de 

preservação do meio ambiente 

local 

Regulatória/institucional 
1. Incentivar a criação de políticas 

públicas para o empreendedorismo social 

Salvaguardar os direitos e 

deveres das organizações sociais 

Fonte: Melo Neto; Fróes (2002, p. 2002). 
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O ponto central do empreendedorismo social é o sentido dado à ação social, em função 

do surgimento de novos atores ou empreendedores sociais, já que existe uma quebra de 

paradigma a partir da criação de valor vinculado, em especial as relações sociais. A ação 

individual valorizada no empreendedorismo reconstrói-se no coletivo num processo de 

socialização do empreendedorismo social. Nesse contexto, existe uma relação entre 

empreendedorismo social e inovação, partindo da constatação de que os empreendedores 

sociais convertem assuntos sociais em oportunidades, criam negócios e transformam a 

experiência empreendedora em conhecimento empreendedor.  

Para Melo Neto e Fróes (2002), a transformação da realizada social está cada vez mais 

centrada no paradigma vinculado ao empreendedorismo social que foram sendo (re)construídos 

da participação e reflexão com as comunidades, implementação de soluções inovadoras para 

inserção social e o exercício da cidadania, justiça social, geração de renda e produtividade da 

parcerias entre os diferentes setores da sociedade. 

Há uma espécie de consenso a respeito do empreendedorismo social enquanto espaço 

de atuação, ele representa uma nova possibilidade de concretizar, pelo trabalho desenvolvido, 

a transposição dos agentes beneficiários, de um estado à margem da sociedade para a cidadania. 

Nesse sentido, a inovação social busca melhorar seus resultados sociais e econômicos que 

realimentam o processo da ação social, agregando parceiros solidários.  

 

2.4 ESPAÇOS E CONTEXTOS DE FORMAÇÃO SOCIAL: FORMAL, INFORMAL E NÃO 

FORMAL  

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, estabelece no Título I – Educação, Art. 1º que “A educação abrange os processos 

formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas 

instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e 

nas manifestações culturais” (ANEXO A). Em complemento, no item II, Dos Princípios e Fins 

da Educação Nacional, Art. 2º, apresenta que “A educação, dever da família e do Estado, 

inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade 

o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho” (www.portal.mec.gov.br). 

http://www.portal.mec.gov.br/
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  O recorte acima apresentado reitera a existência de diferentes espaços e contextos de 

formação que contribuem para o desenvolvimento do educando e para o exercício pleno da 

cidadania, que se concretizam com a qualificação para o trabalho. Importante ressaltar que ao 

Estado compete o acompanhamento dos processos formativos que são realizados nas 

instituições de ensino e pesquisa, portanto, a Escola, que reflete a formalização da Educação. 

Por outro lado, confirma que em outros espaços sociais como a família, grupos de amigos, 

movimentos sociais e organizações da sociedade civil se desenvolvem atividades educativas 

que também geram formação. 

 Nesse sentido, os processos de formação são construídos e reconstruídos a partir dos 

conhecimentos acumulados pela educação em diferentes espaços sociais que definem “[...] a 

forma que incorporamos tanto os ‘saberes’ formais e cotidianos quanto os valores e crenças 

com os quais entramos em contato, que, por sua vez, definem as nossas possibilidades de ação 

sobre o mundo” (OLIVEIRA, 2008). Sendo os saberes cotidianos internalizados das relações 

estabelecidas pelo educando em espaços sociais informais e não formais (GOHN,2006 e 

JACOBUCCI, 2008). 

Conforme Saviani (2006, p. 29):  

 [...] quando tomamos a educação, na sua especificidade, como ação 

propriamente pedagógica, cuja forma mais conspícua se expressa na escola, 

observamos que esse destacar-se da atividade educativa em relação aos demais 

tipos de atividade não implica necessariamente que as instituições 

propriamente educativas passem a deter o monopólio exclusivo do exercício 

do trabalho pedagógico secundário. Na verdade, o que constatamos é uma 

imbricação de instituições de diferentes tipos, não especificamente educativas 

que, nem por isso, deixam de cuidar, de algum modo da educação. Assim, para 

além da instituição familiar votada, pelas suas próprias características, ao 

exercício da educação espontânea, vale dizer, do trabalho pedagógico 

primário, encontramos instituições como sindicatos, igrejas, partidos, 

associações de diferentes tipos, leigas e confessionais, que além desenvolver 

atividade educativa informal, podem também, desenvolver trabalho 

pedagógico secundário, seja organizando e promovendo modalidades 

específicas de educação formal, seja mantendo escolas próprias de caráter 

permanente. 

 

Portanto, podemos inferir a existência de diferentes “espaços” (PETITAT apud GATTI 

JÚNIOR e INÁCIO FILHO – ORGS, 2005) ou “espaços de formação” (GRAMSCI apud 

NOSELLA e AZEVEDO, 2012, p.25) sociais que surgiram da necessidade de suprir as 

necessidades humanas que, processualmente, se desenvolveram primeiramente de maneira 
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espontânea e informal e, posteriormente, após determinado estágio de desenvolvimento, foram 

formalizados e institucionalizados. Esses movimentos da educação passaram a determinar os 

espaços de formação sociais dos indivíduos em sociedade.  

Considerando que os espaços sociais destinados ao ensino e à aprendizagem resultem 

em “[...] um processo de crescimento e desenvolvimento de uma pessoa em sua totalidade, 

abarcando minimamente quatro grandes áreas: a do conhecimento, a do afetivo-emocional, a 

de habilidades e as atitudes ou valores” (MASSETO, 2003, p. 37), ressaltamos que o processo 

de formação pode vir a ser realizado em diferentes espaços e contextos de formação.  

Assim, o espaço da educação informal corresponde “[...] àquele em que os indivíduos 

aprendem durante seu processo de socialização – na família, bairro, clube, amigos [...] 

carregado de valores e culturas próprias, de pertencimento e sentimentos herdados” (GOHN, 

2006, p. 28). Nesse sentido, a educação informal é espontânea, e muitos dos valores 

internalizados daquele ambiente resultam das relações sociais herdadas por parentesco, 

compartilhados por afinidade. Reconhece-se, portanto, como um importante espaço formativo 

informal da educação, a família, “Nesse espaço de privacidade, prevalecem códigos culturais 

informais, diferentes daqueles que vigoram no domínio público, regido por preceitos formais e 

impessoais” (ROMANELLI, 1995, p. 451). A família, então, enquanto espaço social, 

corresponde à: 

[...] célula institucional em que, teoricamente, eram transmitidos valores e 

uma herança cultural, eventualmente também material... espaço de 

socialização. Ela aparece cada vez mais como um espaço em que, dentre 

muitas outras formas... Desenvolvem-se relações afetivas e asseguradoras, 

que fazem dela o lugar de produção e de valorização de sujeitos; ela é então 

nesse caso, um lugar de aprendizagem da autonomia pessoal e de respeito à 

alteridade (WIEVIORKA, 2006, p. 53). 

Por outro lado, na educação não formal “[...] os espaços educativos localizam-se em 

territórios que acompanham as trajetórias de vida dos grupos e indivíduos, fora das escolas, em 

locais informais, locais onde há processos interativos intencionais” (GOHN, 2006, p.29).  

A educação não formal designa um processo de várias dimensões tais como: 

a aprendizagem política dos direitos dos indivíduos enquanto cidadãos; a 

capacidade dos indivíduos para o trabalho, por meio da aprendizagem de 

habilidades e/ou desenvolvimento de potencialidades; a aprendizagem e 

exercício de práticas que capacitam os indivíduos a se organizarem com os 

objetivos comunitários; a aprendizagem de conteúdos que possibilitem aos 

indivíduos fazerem uma leitura do mundo do ponto de vista de compreensão 

do que se passa ao seu redor; a educação desenvolvida na mídia e pela mídia, 

em especial a eletrônica (GOHN, 2006, p. 29). 
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Observamos que é por meio da educação não formal que os movimentos organizados 

pela sociedade civil se dedicam à ação social em espaços públicos. Ao reconstruírem suas 

histórias e suas expectativas, os movimentos resultantes, muitos deles de engajamentos 

políticos e sociais, fazem história que se transformam em processos educativos coletivos, sendo 

primordial nos espaços da educação não formal a existência de valores que respeitem as 

diferenças, o reconhecimento do outro e a necessidade de compartilhamento do espaço coletivo.  

O Quadro 6 representa as principais características dos deferentes espaços sociais da 

educação formal, da educação informal e da educação não formal (GOHN, 2006). 

 

Quadro 6 – Principais características dos espaços e contextos de formação  

FORMAL INFORMAL NÃO FORMAL 

Desenvolvida nas escolas com 

conteúdos previamente 

demarcados. 

 

Os indivíduos aprendem durante 

seu processo de socialização – na 

família, bairro, clube, amigos etc. 

Educação carregada de valores e 

culturas próprias, de pertencimento 

e sentimentos herdados. 

 

É aquela que se aprende “no mundo 

da vida”, via processos de 

compartilhamento de experiências, 

principalmente em espaços e ações 

coletivos cotidianos. 

Quem educa é o professor. 

 

 

Quem educa são os pais, a família 

em geral, os amigos, os vizinhos, 

colegas de escola, a igreja 

paroquial, os meios de 

comunicação de massa etc. 

 

Quem educa é o “outro”, aquele com 

quem interagimos ou nos integramos. 

A educação ocorre nas 

escolas, instituições 

regulamentadas por lei, 

certificadoras, organizadas 

segundo diretrizes nacionais. 

 

A educação tem seus espaços 

educativos demarcados por 

referências de nacionalidade, 

localidade, idade, sexo, religião, 

etnia etc. A residência, a rua, o 

bairro, o condomínio, o clube que 

frequenta, a igreja ou o local de 

culto a que se vincula sua crença 

religiosa, o local de nascimento etc. 

 

A educação  surge dos espaços 

educativos que se localizam em 

territórios que acompanham a 

trajetória de vida dos grupos e 

indivíduos, fora das escolas, em 

locais informais, locais onde há 

processos interativos intencionais. 

Pressupõe ambientes 

normatizados, com regras e 

padrões comportamentais 

definidos previamente. 

Opera em ambientes espontâneos, 

onde as relações sociais se 

desenvolvem segundo gostos, 

preferências ou pertencimentos 

herdados. 

 

Ocorre em ambientes e situações 

interativas, construídos 

coletivamente, segundo diretrizes de 

determinados grupos. Usualmente a 

participação dos indivíduos é 

optativa, mas também poderá ocorrer 

por força de certas circunstâncias da 

vivência histórica de cada um. 
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FORMAL INFORMAL NÃO FORMAL 

Destacam-se os objetivos 

relativos ao ensino e 

aprendizagem de conteúdos 

historicamente sistematizados, 

normatizados por leis, dentre 

os quais se destacam o de 

formar o indivíduo como um 

cidadão ativo, desenvolver 

habilidades e competências 

várias, desenvolver a 

criatividade, percepção, 

motricidade etc. 

Socializa os indivíduos, desenvolve 

hábitos, atitudes, comportamentos, 

modos de pensar e de se expressar 

no uso da linguagem, segundo 

valores e crenças de grupos que se 

frequenta ou a que pertence por 

herança, desde o nascimento. Trata-

se do processo de socialização dos 

indivíduos. 

Capacita os indivíduos a se tornarem 

cidadãos do mundo. Sua finalidade é 

abrir janelas de conhecimento sobre o 

mundo que circunda os indivíduos e 

suas relações sociais. Seus objetivos 

não são dados a priori, eles são 

construídos no processo interativo 

educativo. Um modo de educar surge 

como resultado do processo voltado 

para os interesses e as necessidades 

que dele participa. A construção das 

relações sociais baseadas em 

princípios de igualdade e justiça 

social, quando presentes num dado 

grupo social, fortalece o exercício da 

cidadania. A transmissão da 

informação e formação política e 

sociocultural é uma meta da educação 

não formal. Ela prepara os cidadãos, 

educa o ser humano para a civilidade, 

em oposição à barbárie, ao egoísmo, 

individualismo etc. 

Espera-se, sobretudo, que haja 

uma aprendizagem efetiva, 

além da certificação e 

titulação que capacitam os 

indivíduos a seguir para graus 

mais avançados. 

Os resultados não são esperados, 

eles simplesmente acontecem a 

partir do desenvolvimento do senso 

comum nos indivíduos, senso este 

que orienta suas formas de pensar e 

agir espontaneamente. 

Poderá desenvolver, como resultados, 

uma série de processos tais como: 

 Consciência e organização de 

como agir em grupos coletivos; 

 Construção e reconstrução de 

concepções de mundo e sobre o 

mundo; 

 Contribuição para um sentimento 

de identidade com uma dada 

comunidade; 

 Forma o indivíduo para a vida e 

suas adversidades (e não apenas 

capacita-o para entrar no 

mercado de trabalho); 

 Resgata o sentimento de 

valorização de si próprio; dá 

condições aos indivíduos para 

desenvolverem sentimentos de 

autovalorização, de rejeição dos 

preconceitos que lhe são 

dirigidos; suscita o desejo de 

lutarem para serem reconhecidos 

como iguais (enquanto seres 

humanos), dentro de suas 

diferenças (raciais, étnicas, 

religiosas, culturais etc.); 

 Aquisição do conhecimento de 

sua própria prática, o indivíduo 

aprende a ler e interpretar o 

mundo que o cerca. 

Fonte: Gohn (2006). 
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Nesse contexto, se a educação formal “é aquela desenvolvida nas escolas, com conteúdo 

demarcados” (GOHN, 2006, p. 28), percebemos que nos espaços da educação não formal, 

mesmo não havendo intencionalidade, existe a transformação da vida dos beneficiários dos 

projetos sociais. A educação não formal pressupõe construções coletivas, sendo os problemas 

do cotidiano meios de identificarmos a necessidade dos indivíduos e grupos e o processo de 

aprendizagem definido de acordo com o contexto, “os conteúdos emergem a partir dos temas 

que se colocam como necessidades, carências, desafios, obstáculos ou ações empreendedoras a 

serem realizados” (GOHN, 2006, p. 31). Destaca-se também o fato de que os espaços de 

formação analisados não buscam ser excludentes, mas sim apresentar a integração possível dos 

conhecimentos, valores, competências e habilidades oriundos e adquiridos tanto nos espaços de 

educação formal, informal e não formal, possibilitando  a transposição do sujeito de um estado 

de exclusão para a cidadania. 

Portanto, a formação é resultado dos processos educativos que ganham novos 

significados dentro de espaços sociais da educação formal, informal e não formal e que, ao se 

relacionarem, não perdem sua identidade. Certamente, essas diferenças se complementam e se 

aproximam à medida que, intencionalmente ou não, seus objetivos, tal qual o da Educação, é o 

desenvolvimento pleno do ser humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

 

3. METODOLOGIA DE PESQUISA  

 

Segundo Gil (2002), a investigação científica é processada conforme métodos e técnicas 

que são continuamente aprimoradas, além disso, a ciência dispõe de um conjunto de métodos 

capazes de proporcionar o planejamento de observações e experimentos e a análise e 

interpretação de seus resultados. Nessa perspectiva, são apresentados a seguir os detalhes do 

planejamento da pesquisa, incluindo: natureza, pressupostos e perguntas, modelo, etapas, 

método, coleta e análise dos dados.  

 

3.1 CONTEXTO DA PESQUISA: A FORMAÇÃO DO EMPREENDEDOR SOCIAL E O 

CONCURSO PRÊMIO EMPREENDEDOR SOCIAL 

 

 O concurso Prêmio Empreendedor Social no Brasil é resultado do sonho de mobilizar 

pessoas que fazem a diferença em um sistema de redes, realizado pelo Professor Klaus Schwab, 

nascido em 1938, em Ravensburgo (sul da Alemanha), com doutorado em Economia pela 

Universidade de Friburgo, em Engenharia pelo Instituto Federal Tecnológico da Suíça, e em 

Administração Pública pela Universidade  Harvard. Ele criou em 1971 o Fórum Econômico 

Mundial – (WEF, sigla em inglês), organização  independente e sem fins lucrativos, empenhada, 

num primeiro momento, em reunir os principais líderes na busca de debater estratégias 

econômicas e industriais no contexto europeu e, posteriormente, em colaborar com líderes, 

inclusive de outros continentes, que passariam a integrar uma rede mundial de gestores, com o 

propósito de melhorar o mundo em diferentes esferas: do governo, academia e sociedade civil. 

Davos, na Suíça, foi a cidade escolhida para a realização dos encontros dos líderes.  

No ano de 1998, surge a segunda organização, idealizada por Klaus Schwab e sua 

esposa, Hilde, a Fundação Schwab, com sede em Genebra, na Suíça, que tem por objetivo 

identificar líderes socioambientais inovadores que sejam reconhecidamente engajados com a 

sociedade e na promoção de modelos de empreendedorismo social. O Quadro 7 apresenta as 

atividades da fundação: 
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Quadro 7 – Atividades da Fundação Schwab 

ATIVIDADES OBJETIVOS 

Identificação e exposição de 

lideranças mundiais em 

empreendedorismo socioambiental 

Anualmente, a Fundação Schwab e os seus parceiros selecionam até 25 

empreendedores de um total de mil candidatos em todo o mundo, por 

meio do Prêmio Empreendedor Social. Os vencedores são destaque nas 

cerimônias de seus países e durante as principais sessões plenárias das 

reuniões regionais do Fórum Econômico Mundial. 

Criação de uma comunidade de 

empreendedores socioambientais 

Atualmente, 256 líderes fazem parte da Rede de Empreendedores 

Sociais de Destaque da Fundação Schwab. Embora trabalhem em 

lugares variados do planeta e em uma ampla gama de setores, eles 

apresentam muitos desafios e características em comum. A fundação 

promove o intercâmbio entre os empreendedores socioambientais e 

apoia a replicação de suas metodologias. 

Networking de empreendedores 

socioambientais 

A fundação apoia a participação e o envolvimento ativo dos 

empreendedores nas reuniões regionais e globais do Fórum Econômico 

Mundial. Essas reuniões oferecem oportunidades únicas para 

empreendedores sociais se conectarem com líderes empresariais, 

políticos, acadêmicos, de mídia, entre outras áreas. 

Geração de soluções em parceria 

Os empreendedores participam da Agenda Global do Fórum 

Econômico Mundial, trocando e propondo experiências e soluções 

socioambientais. 

Fomentar a próxima geração de 

empreendedores 

A fundação trabalha no Fórum de Jovens Líderes Globais para 

identificar e promover o networking de empreendedores de até 40 anos 

de idade que tenham um perfil potencial de transformação. 

Bolsas de estudo 

A fundação trabalha em parceria com a Universidade Harvard, com a 

Universidade Stanford e com o Insead para oferecer oportunidades de 

bolsas de estudo nos melhores cursos de educação executiva para os 

empreendedores socioambientais selecionados. A fundação trabalha em 

estreita colaboração com as principais instituições acadêmicas com o 

intuito de publicar estudos de caso sobre empreendedorismo 

socioambiental em cursos de graduação e pós-graduação. 

Fonte: www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/fundacao_schwab.shtml 

 

O Fórum Econômico Mundial e a Fundação Schwab passaram, após a identificação dos 

líderes no mundo, a assessorá-los em virtude da dimensão do trabalho desenvolvido em prol da 

comunidade e da sociedade, de maneira a beneficiá-los e inseri-los numa plataforma de 

compartilhamento de conhecimentos e experiências em que todos os membros da rede, 

formados por representantes das áreas empresarial, política, acadêmica e de mídia, estivessem 

interligados.  

É um dos critérios para participar da rede apresentar competência comprovada no 

exercício da profissão, mediante a avaliação dos resultados alcançados pelo Prêmio 

Empreendedor Social, organizado pela Fundação Schuwab, com parceiros em diferentes partes 

do mundo. Os líderes que passam a fazer parte da Fundação Schuwab recebem incentivos e 

suporte de diferentes empreendedores que compõem o Fórum Econômico Mundial, além do 

contato com patrocinadores internacionais. 

http://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/fundacao_schwab.shtml
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3.2 O CONCURSO NO BRASIL – FOLHA DE S.PAULO (2005-2013) 

  

O Prêmio Empreendedor Social, realizado no Brasil desde 2005, é o resultado da 

parceria do jornal Folha de S.Paulo, fundado em 1921, com a Fundação Schwab, que também 

o desenvolve em outros 13 países e em cinco regiões (África, Oriente Médio, América Latina, 

Europa e Ásia), com a missão de “fornecer uma plataforma global para disseminar modelos 

socioambientais inovadores e sustentáveis” (www1.folha.uol.com.br). 

O concurso busca identificar líderes e promover ações reais e práticas, com líderes de 

cooperativas, negócios sociais e organizações da sociedade civil de todas as regiões do Brasil 

que tenham na essência do trabalho desenvolvido propostas relacionadas ao compromisso 

social, direitos humanos e ambientais, originárias de soluções empreendedoras e inovadoras, 

com reflexo na comunidade local, que beneficie pessoas em situação de risco social e/ou 

ambiental, em categorias que compõem os critérios de seleção, definidos previamente aos 

participantes do concurso, conforme regulamento apresentado pelo jornal Folha de S.Paulo.  

 

3.2.1 Categorias: na perspectiva do edital do concurso 

 

 Os empreendedores e seus projetos sociais foram avaliados sob os seguintes critérios de 

seleção (Quadro 8):  

 

Quadro 8 – Critérios de seleção 

Inovação – O candidato precisa estar à frente de um trabalho altamente diferenciado há mais de 36 meses 

e deve preferencialmente ser guiado pela cultura da inovação contínua. Pioneirismo, gestão para a 

inovação e criação de metodologias próprias de atuação são alguns dos indicadores medidos nesse 

critério. O desenvolvimento de produtos ou serviços que constituam tecnologias sociais eficientes e 

eficazes e a aplicação inovadora de tecnologias sociais já conhecidas também serão considerados. 

Sustentabilidade financeira – Será avaliada, em profundidade, a partir da gestão financeira da 

organização. Serão levados em conta indicadores como: nível de geração própria de receitas (venda de 

produtos, prestação de serviços e taxas de adesão/associação); histórico financeiro e patrimonial (no 

mínimo dos últimos três anos); qualificação do gestor financeiro da organização; quantidade de 

patrocinadores e doadores, bem como solidez dessas parcerias; capacidade de geração de projetos e 

competitividade em editais e chamadas públicas; qualidade dos planos de captação de recursos. 

Impacto social direto – Será avaliado quantitativa e qualitativamente. Deve ser mensurado com base 

em documentos, registros de pesquisas e relatórios de avaliação feitos preferencialmente por terceiros 

(empresas especializadas em avaliação de projetos sociais e auditorias independentes). Os testemunhos 

dos beneficiários diretos e indiretos também serão levados em consideração, bem como a contribuição 

relativa do empreendedor social para a causa em que está engajado. 
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Sustentabilidade – Será levada em consideração a sustentabilidade da organização no sentido mais 

amplo – em sua capacidade de existir no longo prazo, por meio de indicadores como: nível de 

profissionalismo da gestão da organização (apresentação de planejamentos e planos, relatórios de 

sistematização, visão estratégica, governança e atuação dos conselhos administrativo e fiscal, adequação 

ao ambiente legal etc.); qualidade da gestão de colaboradores (índices de rotatividade, nível salarial, 

sistema de avaliação e feedback dos profissionais, incentivos ao intraempreendedorismo e à melhoria 

contínua, legalidade das contratações etc.). Existência de equipe altamente qualificada, comprometida e 

engajada; estruturação e participação ativa em parcerias sólidas (financeiras ou não) e em redes 

envolvendo os governos, empresas e sociedade civil; infraestrutura própria, alugada ou em comodato 

(imóveis, veículos, equipamentos e outros bens patrimoniais); uso adequado de recursos naturais e nível 

de impacto ambiental; relações com "stakeholders" (colaboradores, parceiros, patrocinadores, 

beneficiários e comunidade em geral etc.). 

Influência em políticas públicas – O empreendedor social e/ou o seu projeto precisam influenciar 

políticas públicas locais, regionais, nacionais e até internacionais na sua área de atuação, de forma a 

estimular a replicação de seu trabalho em larga escala, se bem comprovadas as suas qualidades e 

potenciais de impacto positivo na sociedade e no ambiente. A proposição de projetos de lei e, sobretudo, 

a sanção de leis diretamente relacionadas às propostas do candidato, assim como a criação de programas 

de governo com métodos e participação do empreendedor social são os principais indicadores desse 

critério. A quantidade e a solidez das parcerias governamentais e a prestação de serviços de alta qualidade 

ao poder público também são consideradas. 

Perfil do empreendedor social – O empreendedor social precisa ser profundamente comprometido com 

o seu projeto, sendo evidente sua paixão pela causa, domínio do contexto atual e visão de futuro. Deve 

estar alinhado com os objetivos do prêmio (aumento de impacto social, geração contínua de inovação 

social, influência em políticas públicas e busca por replicação do trabalho efetuado). No caso de outra 

pessoa tê-lo inscrito no concurso, é fundamental que o candidato conheça a premiação e todas as suas 

variantes, como a Rede Folha de Empreendedores Socioambientais, no momento da visita de avaliação. 

Capacidade de realizar negociações e parcerias internacionais com patrocinadores e outros 

empreendedores sociais, bem como aptidão para aprimoramento acadêmico continuado são 

características desejáveis.  

Alcance e abrangência – Será avaliada a abrangência geográfica (bairros, municípios, Estados, regiões 

e países) de atuação do empreendedor social, dentro de seu contexto e causa. As iniciativas devem 

preferencialmente ter sido expandidas para além do cenário para o qual foram planejadas, seja no país, 

seja no exterior. 

Efeito multiplicador – Esse item visa a avaliar o potencial de escalabilidade da iniciativa. O 

empreendedor social deve estar aberto para compartilhar seus métodos com outras organizações 

públicas, privadas ou da sociedade civil. Os processos e as metodologias devem estar sistematizados 

para aplicação eficiente em outros contextos, por meio de manuais operacionais, fluxogramas e relatórios 

de gestão de projetos. Também será avaliada a possibilidade de a causa para a qual o candidato atua ser 

replicada para outros contextos.  

Fonte: www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/fundacao_schwab.shtml 

 

Pelas categorias definidas nos critérios de seleção, percebemos a existência de quesitos 

que extrapolam a identificação de competência em comparação com o resultado financeiro, e 

não são somente esperados do empreendedor esses fatores, como também buscam envolver 

outros quesitos para a seleção dos finalistas e vencedores do Prêmio Empreendedor Social. Mas 

é a partir dos critérios de inovação, sustentabilidade, sustentabilidade financeira, impacto social 

direto, influência em políticas públicas, alcance e abrangência e efeito multiplicador que chega-

se à definição do “Vencedor do Concurso”. 

http://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/fundacao_schwab.shtml
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É ainda necessária aos empreendedores participantes do Prêmio Empreendedor Social 

a comprovação de que atuam como pessoas jurídicas (cooperativas, negócios sociais e 

organizações da sociedade civil, como institutos, fundações, ONGs e Oscips) com foco 

socioambiental. O projeto encaminhado deve ter completado no mínimo 36 meses, critério 

definido desde a edição de 2005, até o último dia de inscrição, comprovados pelos seguintes 

documentos: estatutos, contratos e registros fiscais, inclusive registro do site e do blog ou 

autodeclaração feita pelo empreendedor social no ato de preenchimento do formulário de 

inscrição. Observamos que a 1a etapa do concurso é documental, e que os finalistas declarados 

aptos podem participar da última etapa para a definição do empreendedor social vencedor pelos 

jurados.  

 

3.2.2 O júri do concurso 

 

Os jurados, responsáveis em selecionar os vencedores dos concursos nas edições de 

2005 a 2013 são membros da sociedade civil que têm representatividade nas suas áreas de 

atuação, podendo ser dos setores acadêmicos, público, social e empresarial. Os componentes 

do júri devem estar de alguma forma envolvidos com o Terceiro Setor. Destacamos a 

participação da Profa. Dra. Maria da Gloria Marcondes Gohn, referência teórica em 

“Movimentos Sociais” (Quadro 9). 

 

Quadro 9 – Júri do Prêmio Empreendedor Social (2005 a 2013) 

ANO NOME TITULAÇÃO ATIVIDADE 

2005 

Anna Maria 

Tibúrcio Medeiros 

Peliano 

Socióloga 
Diretora de estudos sociais do Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada – Ipea 

2005 Cleusa Turra Jornalista Diretora do Núcleo de Revistas da Folha de S.Paulo  

2005 Ferreira Gullar Tradutor Ensaísta e poeta 

2005 Mário Mantovani Geógrafo 
Diretor de relações institucionais da Fundação SOS Mata 

Atlântica 

2005 Milu Villela Psicóloga 

Embaixadora da Boa Vontade da Unesco e presidente do 

Instituto Faça Parte, do Museu de Arte Moderna de São Paulo 

– MAM e do Instituto Itaú Cultural 

2005 Pamela Hartigan Médica Diretora-executiva da Fundação Schwab 

2005 Rodrigo Baggio  
Empreendedor social, integrante da Rede Schwab no Brasil e 

criador do Comitê para a Democratização da Informática – CDI 

2005 
Sérgio Besserman 

Vianna 
Economista 

Diretor de informações geográficas do Instituto Municipal de 

Urbanismo Pereira Passos (RJ) e ex-presidente do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 

2006 
Danilo Santos de 

Miranda 
Sociólogo 

Diretor-regional do Serviço Social do Comércio de São Paulo 

– Sesc-SP 
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ANO NOME TITULAÇÃO ATIVIDADE 

2006 Glauco Arbix Sociólogo 

Professor do Departamento de Sociologia da Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São 

Paulo – USP 

2006 Ismael Ferreira Contador 

Empreendedor social da rede Schwab no Brasil e presidente da 

Associação de Desenvolvimento Sustentável e Solidário da 

Região Sisaleira – Apaeb 

2006 
Luis Carlos 

Merege 
Economista 

Coordenador do Centro de Estudos do Terceiro Setor da 

Fundação Getulio Vargas – FGV 

2006 Mário Mantovani Geógrafo Diretor de mobilização da Fundação SOS Mata Atlântica 

2006 Pamela Hartigan Médica Diretora-executiva da Fundação Schwab 

2006 Ricardo Young Empresário 
Presidente do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade 

Social 

2006 Ruy Ohtake Arquiteto 
Autor de La arquitectura de Ruy Ohtake e Cadernos brasileiros 

de arquitetura, entre outros 

2006 Suzana Singer Jornalista Secretária de Redação da Folha de S.Paulo  

2007 Amyr Klink 
Economista e 

Administrador 
Diretor da Amyr Klink Planejamento e Pesquisa 

2007 Fábio Rosa Engenheiro Agrônomo 

Fundador do Instituto para o Desenvolvimento de Energias 

Alternativas e da Autossustentabilidade – 

Ideaa 

2007 
Luiz Carlos 

Merege 
Doutor em Economia 

Coordenador do Centro de Estudos do Terceiro Setor da 

Fundação Getulio Vargas – FGV 

2007 Marco Milani Economista 
Coordenador do Núcleo de Estudos do Terceiro Setor da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

2007 Pamela Hartigan  Diretora-executiva da Fundação Schwab 

2007 Paulo Levy Economista 
Coordenador de estudos macroeconômicos do Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea 

2007 Ricardo Young 

Pós-graduado em 

Administração de 

Empresas 

Presidente do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade 

Social 

2007 
Vaguinaldo 

Marinheiro 
Jornalista Secretário de Redação da Folha de S.Paulo  

2008 Amyra El Khalili Economista 
Fundadora do Projeto Bolsa Brasileira de Commodities 

Ambientais - Bece 

2008 Dan Baron Cohen  
Presidente da Associação Internacional de Drama-Educação – 

Idea 

2008 
Maria Cristina 

Frias 

Jornalista e MBA em 

Finanças 
Colunista da Folha de S.Paulo  

2008 
Maria da Glória 

Gohn 

Socióloga e Pós-doutora 

em Sociologia 

Professora universitária e especialista em planejamento urbano 

e planificação da Educação 

2008 Mirjam Schoening  Diretora-sênior da Fundação Schwab 

2008 
Raí Souza Vieira 

de Oliveira 
 Coidealizador da Fundação Gol de Letra 

2008 Roberto Schaeffer Engenheiro  
Analista de projetos do Mecanismo do Desenvolvimento 

Limpo da Organização das Nações Unidas – ONU 

2009 Fábio Bibancos Dentista Empreendedor Social 2006 e fundador da ONG Turma do Bem 

2009 
Jacques 

Marcovitch 

Livre-docente e Pós-

doutor em Administração  

Professor titular da Faculdade de Economia, Administração e 

Contabilidade da Universidade de São Paulo – FEA-USP e 

conselheiro sênior do Fórum Econômico Mundial da América 

Latina 

2009 
Luiz Carlos 

Merege 

Doutor em Economia e 

Economista 

Fundador e presidente do Instituto de Administração para o 

Terceiro Setor – Lats 

2009 
Marco Antonio 

Zago 
Médico 

Presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico – CNPq 

2009 
Maria Cristina 

Frias 

Jornalista e MBA em 

Finanças 
Colunista da Folha de S.Paulo  

2009 Marina Silva Historiadora e Pedagoga Senadora e colunista da Folha de S.Paulo  

2009 Mirjam Schoening  Diretora-sênior da Fundação Schwab  
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ANO NOME TITULAÇÃO ATIVIDADE 

2010 
André 

Albuquerque 
Advogado Empreendedor Social 2008 e fundador da Terra Nova 

2010 
Graziella Maria 

Comini 

Doutora em 

Administração e 

Economista 

Professora da Fundação Instituto de Administração – FIA 

2010 Lázaro Ramos  Ator e embaixador do Unicef no Brasil 

2010 Luciano Coutinho Doutor em Economia 
Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

e Social – BNDES 

2010 Luiz Ros 

Mestre em Relações 

Internacionais e em 

Economia 

Gerente de oportunidades para a maioria do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento 

2010 Mirjam Schoening  Diretora-executiva da Fundação Schwab 

2010 
Rubens Harry 

Born 

Engenheiro Civil e 

Mestre em Saúde Pública 

Coordenador-adjunto do Vitae Civilis Instituto para o 

Desenvolvimento, Meio Ambiente e Paz 

2010 Sérgio Dávila Jornalista Editor-executivo da Folha de S.Paulo  

2010 
Vivianne 

Naigeborin 
 Conselheira da Artemisia Internacional 

2011 Carlos Klink 
Professor-doutor em 

Ecologia  

Professor-doutor em Ecologia pela Universidade Harvard, 

professor no Departamento de Ecologia da Universidade de 

Brasília e oficial sênior do Programa Negócios Sustentáveis do 

Banco Mundial 

2011 Claudio Biólogo 
Vencedor do Empreendedor Social 2009 e fundador do 

Instituto de Pesquisas Ecológicas – IPÊ  

2011 Suzana Pádua Designer  Educadora ambiental 

2011 
Jacques 

Marcovitch 

Livre-docente e Pós- 

doutor em Administração  

Professor da Faculdade de Economia, Administração e 

Contabilidade da Universidade de São Paulo – FEA-USP e 

conselheiro do Fórum Econômico Mundial para a América 

Latina 

2011 

Luiz Eduardo 

Pereira Barretto 

Filho 

Sociólogo 
Diretor-presidente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas – Sebrae Nacional 

2011 
Maria Cristina 

Frias 
Jornalista Colunista da Folha de S.Paulo  

2011 Mirjam Schoening  Diretora-executiva da Fundação Schwab  

2011 Patrícia Villela Advogada Conselheira de ONGs e associações internacionais 

2011 Sérgio Portugal Economista Economista 

2012  Abigail Noble Economista Diretora para América Latina e África da Fundação Schwab 

2012 

Armindo dos 

Santos de Sousa 

Teodósio 

Doutor em Administração 

de Empresas 

Professor da Pontifícia Universidade Católica - PUC-MG e 

especialista em gestão socioambiental 

2012 Daniela Mercury  

Cantora e compositora, embaixadora do Fundo das Nações 

Unidas para a Infância – Unicef, embaixadora do Instituto 

Ayrton Senna e presidente do Instituto Sol da Liberdade 

2012 
Jayme Brasil 

Garfinkel 
Engenheiro Civil Presidente do Conselho de Administração da Porto Seguro 

2012 
Maria Cristina 

Frias 

Jornalista e MBA em 

Finanças 
Colunista da Folha de S.Paulo 

2012 Roberto Kikawa Médico Empreendedor Social 2010 

2012 
Sheila Villas Boas 

Pimentel 
Psicóloga 

Presidente do Instituto Humanitare, que aproxima a sociedade 

civil aos temas propostos pela Organização das Nações Unidas 

– ONU 

2012 Weder de Oliveira 
Advogado e Engenheiro 

Civil 
Ministro-substituto do Tribunal de Contas da União – TCU 

2013 Alícia Bárcena 
Bióloga e Mestre em 

Administração Pública 

Secretária-executiva da Comissão Econômica para a América 

Latina e o Caribe – Cepal da ONU 

2013 André Degenszajn 
Mestre em Relações 

Internacionais 

Secretário-geral do Grupo de Institutos, Fundações e Empresas 

Gife 

2013 
Carlos Jereissati 

Filho 
Administrador 

CEO da Iguatemi Empresa de Shopping Centers e Young 

Global Leader do Fórum Econômico Mundial 

2013 
Cláudio Bruzzi 

Boechat 
Engenheiro 

Professor e pesquisador do Núcleo de Sustentabilidade da 

Fundação Dom Cabral – 

FDC 
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ANO NOME TITULAÇÃO ATIVIDADE 

2013 Gisela Solymos 
Doutora em Psiquiatria e 

Psicologia Médica 

Diretora-geral do Centro de Educação e Recuperação 

Nutricional – Cren, eleita Empreendedora Social 2011. 

2013 Kenneth Turner 

Bacharel em Finanças e 

Políticas Públicas e MBA 

em Negócios 

Gerente-sênior para a América Latina e África da Fundação 

Schwab 

2013 
Maria Cristina 

Frias 

Jornalista e MBA em 

Finanças 
Colunista da Folha de S.Paulo  

2013 Regina Casé  Atriz e comunicadora 

Fonte: www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/fundacao_schwab.shtml 

 

3.3 Natureza da pesquisa 

 

 A pesquisa assumiu natureza qualitativa. Segundo Richardson (2004), dessa forma, a 

pesquisa oferece uma compreensão detalhada dos significados e das características situacionais 

apresentadas pelos objetos da investigação. Para Lima (2008), a abordagem qualitativa imprime 

significado aos fenômenos humanos por meio da interpretação e da compreensão. E Minayo 

(1996) evidencia a questão do aprofundamento no mundo dos significados das ações e relações 

humanas, oferecido por esse tipo de abordagem, um lado não perceptível em equações, médias 

e estatísticas, permitindo ainda ampliar as relações descobertas a partir de perguntas e 

pressupostos de pesquisa definidos a priori.  

 

3.4 Pressupostos (P) e Perguntas da pesquisa (Pp)  

 

 Segundo Gohn (2006), a educação não formal é resultante do processo de socialização 

e de compartilhamento de experiências que se dão em espaços coletivos e ações cotidianas, 

portanto, carregados de valores e culturas próprias, de pertencimento e de sentimentos 

herdados.  

Em relação ao espaço do aprender, Gohn (2006) destaca que na educação não formal 

esses espaços estão associados aos territórios que acompanham as trajetórias de vida dos grupos 

e indivíduos, em locais informais que são demarcados por referências de nacionalidade, 

localidade, idade, sexo, religião, etnia etc. Já na educação informal o educador é todo indivíduo 

foco de interação e integração, como os pais, a família em geral, os amigos, os vizinhos, os 

colegas de escola, a igreja paroquial, os meios de comunicação de massa etc. 

http://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/fundacao_schwab.shtml
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 Vale reforçar o fato de que na educação não formal os processos de aprendizagem são 

interativos e intencionais, ou seja, há uma intencionalidade na ação, no ato de participar, de 

aprender e de transmitir ou trocar saberes, além disso, os seus objetivos não são dados a priori, 

eles se constroem a partir de processo coletivo que geram “capital social” (GOHN, 2006).  

O uso do termo “capital” implica tratar-se de um ativo, e a palavra “social” indica, por 

sua vez, que é um ativo alcançado pelo pertencimento a uma comunidade, por meio de 

processos de interação e aprendizado. Cabe aqui evidenciar ainda o fato de que o processo de 

interação e mudança em uma comunidade é também um processo de aprendizado, que 

simultaneamente resulta de capital social e constrói capital social. Aprendizado e mudança 

levam a melhores resultados se são capazes de usar o conhecimento e as habilidades dos 

membros da comunidade de um modo integrado (MASKELL, 2000). 

 O capital social está presente nas ações empreendedoras, especialmente na interação 

entre atores de uma comunidade, tornando, assim, o ambiente mais propício às ações 

empreendedoras e ao desenvolvimento local (TONDOLO et al., 2013). 

Nota-se, portanto, que o empreendedorismo social é uma forma construtiva de geração 

de capital social, ou seja, um exemplo prático de educação não formal, uma vez que promove 

o desenvolvimento de identidade coletiva em um grupo; a construção e reconstrução de 

concepção de e sobre o mundo; a contribuição para um sentimento de identidade com uma dada 

comunidade; a formação do indivíduo para a vida e suas adversidades; o resgate do sentimento 

de valorização de si próprio; e a aquisição, pelos indivíduos, do conhecimento de sua própria 

prática (GOHN, 2006). 

Diante dessas reflexões teóricas, levanta-se o pressuposto de que (P1) os espaços e 

contextos de aprendizagem podem afetar o processo de formação do empreendedor social, 

sendo relevante, portanto, a pergunta de pesquisa: (Pp1) como os espaços e contextos de 

aprendizagem podem afetar o processo de formação do empreendedor social? 

Para Barquero (1999), o empreendedorismo está cada vez mais associado à 

problemática do desenvolvimento local, até porque as empresas não competem isoladamente, 

mas o fazem juntamente com o entorno produtivo e institucional de que formam parte. Sendo 

assim, o empreendedorismo social pode ser entendido como um processo que cria soluções 

inovadoras para problemas sociais imediatos e, para tal, mobiliza ideias, capacidades, recursos 
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e arranjos sociais necessários à geração de transformações sociais sustentáveis (ALVORD et 

al., 2004, p. 262).  

A motivação social é, portanto, explícita, trata-se de como aplicar e dominar as 

competências empresariais, a fim de resolver um problema social (SLOAN et al., 2014). Sendo 

assim, as atividades sociais empreendedoras são motivadas pela criação de valor social, e a 

criação de valor econômico, se presente, é vista como um meio necessário para assegurar a 

viabilidade financeira da atividade social (MAIR; MARTI, 2006). 

Nesse contexto, a motivação distintiva do empreendedorismo social é criar e maximizar 

o valor social por intermédio de atividades inovadoras (DAVIS, 2002; AUSTIN et al., 2006; 

CERTO; MILLER, 2008), sendo assim, a Escola de Inovação Social tem como unidade de 

análise primordial o perfil do empreendedor social, definido como aquele que responde a 

problemas e necessidades sociais de forma inovadora (HOOGENDOORN et al., 2010).  

Segundo Dees (2001), o empreendedor social, a partir de um contexto desafiante, 

assume a motivação de atacar as causas dos problemas e produzir mudanças fundamentais no 

setor social. Os empreendedores sociais são inovadores sociais por excelência, motivados para 

transformar a sociedade e serem agentes dessa mudança, além disso, adotam uma missão para 

criar e sustentar o valor social; reconhecem e buscam implacavelmente novas oportunidades 

para servir essa missão; envolvem-se em um processo de contínua inovação, adaptação e 

aprendizagem; agem arrojadamente sem se limitar aos recursos disponíveis; e possuem um 

elevado senso de responsabilidade sobre os resultados gerados (DEES et al., 1998).  

Vale destacar que práticas inovadoras de atuação dos empreendimentos sociais 

necessitam ser compartilhadas por todos os atores envolvidos. Isso demanda um empreendedor 

social com habilidades relacionais mais desenvolvidas: capacidade de comunicação e de 

aplicação de processos de inovação (SOUSA et al., 2013). 

É nesse contexto que está inserida a grande contribuição das inovações sociais, a busca 

de novas formas de pensar, se relacionar, criar estruturas, padrões e conexões em diferentes 

dimensões que agreguem valor para todos. A questão da inovação se configura como 

instrumento de transformação social (SOUSA et al., 2013). 

Considerando essa linha de pensamento, o processo de inovação tem o efeito de 

reconstruir os sistemas de relações sociais e recursos que os reproduzem (FLEURY, 2001). E 

desse modo, pode-se falar de uma inovação social a partir do momento em que as mudanças e 
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inovações alteram os processos e relações sociais, alterando as estruturas de poder preexistentes 

(SOUSA et al., 2013). 

Assim, o conceito de inovação surge na área social como ponto de motivação para a 

construção de um novo modelo para atendimento às demandas sociais com respeito à 

diversidade e à unidade humana, contribuindo para a promoção da igualdade na sociedade pós-

moderna (BARBIERI, 1997). A inovação social pode ser, então, definida como um conjunto 

de processos, produtos e metodologias que possibilita a melhoria da qualidade de vida do outro 

e diminui as desigualdades (FARFUS; ROCHA, 2007). 

Já para Parente et al. (2011), a motivação do empreendedor social, enquanto promotor 

de mudança, está relacionada ao desenvolvimento e/ou combinação de produtos ou serviços de 

caráter inovador que resultam em transformação social com potencial de replicação e ampliação 

em outros contextos e comunidades. 

 Considerando essas reflexões teóricas, levanta-se o pressuposto de que (P2) a motivação 

pode afetar o processo de formação do empreendedor social, sendo relevante, portanto, a 

pergunta de pesquisa: (Pp2) como a motivação pode afetar o processo de formação do 

empreendedor social? 

 A compreensão do empreendedor social deve envolver não apenas as suas motivações, 

mas deve também contemplar a análise dos fatores que afetam a trajetória de liderança do 

empreendedor no decorrer da sua história de vida. 

De forma a complementar o arcabouço de reflexões teóricas, Friedlaender (2004) aponta 

a dedicação cada vez maior dos comportamentalistas ao estudo do comportamento de liderança 

dos empreendedores em relação ao meio ambiente. Corroborando com essa visão, Bandura 

(2002) e Murphy, Lião e Welsch (2006) afirmam que o comportamento de liderança do 

empreendedor social é determinado pela interação de variáveis comportamentais, cognitivas e 

ambientais ou situacionais; sendo o ambiente forte influência por meio de eventos de estímulo 

social externo.  

Destaca-se, ainda, na perspectiva sociológica, o relacionamento entre o comportamento 

de liderança e os valores dos empreendedores. Para Weber (2001), por exemplo, os valores 

podem influenciar as diversas etapas do processo comportamental de liderança e suas relações 

com o meio. Reforçando a relevância dos valores, Navarro, Climent e Palacio (2011) sustentam 

que o apego emocional nas relações de trabalho e a satisfação no trabalho são maiores para os 
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empreendedores sociais, apesar dos salários serem menores, além do sentimento de 

pertencimento dos empreendedores sociais, que também parece ser maior. Dessa forma, os 

empreendedores sociais tendem a ficar mais tempo nas organizações em que atuam, porque o 

trabalho se relaciona ao estilo de vida dos sujeitos, não representando apenas uma opção de 

carreira. 

Na visão de Oliveira (2004), exercer liderança empreendedora em contextos sociais é 

ser inconformado e indignado com a injustiça e desigualdade; ser engajado; ser comprometido 

e leal; ser ético; ser transparente; ser apaixonado pelo que faz. Ademais, temos a afirmação de 

Nassif et al., (2004) sobre a liderança do empreendedor social apoiar-se no ‘saber ser’ e no 

‘saber fazer’ para ‘saber agir’, estando sempre atento ao ambiente que o cerca e aos seus 

próprios valores. 

Em relação ao contexto coletivo, David (2004) diz que o empreendedor social atua como 

líder principal nas ações relativas ao bem comum, interferindo diretamente em um 

grupo/organização por intermédio de suas propostas, provocando e inspirando mudanças nas 

relações sociais. E, para Thompson (2002), o empreendedorismo social requer uma liderança 

forte e comprometimento.  

Yukl, Gordon e Taber (2002) desenvolveram uma proposta de estrutura para os 

comportamentos de liderança com as seguintes etapas: (1) Liderança Orientada para a Tarefa - 

planeja atividades de curto prazo; explicita os objetivos das tarefas e as expectativas sobre cada 

um deles e monitora a operação; (2) Liderança Orientada para o Relacionamento - dá suporte e 

encoraja, reconhece realizações e contribuições, consulta para decidir e dá empowerment para 

solução de problemas; (3) Liderança Orientada para a Mudança - monitora o ambiente externo, 

propõe estratégias inovadoras ou novas visões, estimula o pensamento inovador. 

Fica estabelecida, assim, a relevância da liderança empreendedora durante a criação e o 

desenvolvimento de ações sociais, visto que o empreendedor social exerce um papel decisivo 

no delineamento da cultura dos empreendimentos e projetos sociais, ao inserir nele seus valores 

e visão de mundo (BERTERO, 1996). 

Para Prioste (2004), nos empreendimentos sociais, a cultura organizacional carrega um 

forte apelo emocional vivenciado pelo líder empreendedor que é continuamente compartilhado 

com os membros envolvidos. A liderança é, portanto, delineada por valores culturais que 

estimulam as pessoas em direção aos objetivos compartilhados. E são esses objetivos 
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compartilhados, do grupo, da organização e do líder empreendedor, que criam um sentimento 

de coletividade que permeia o empreendimento social e dá coerência às diferentes atividades. 

Vale considerar também que o empreendedor social está inserido em uma sociedade, e, 

dessa forma, partilha com outros indivíduos uma conjuntura de experiências que podem 

influenciar sua liderança e suas ações (MACÊDO; BOAVA, 2008).  

O empreendedor social depara-se com exigências mercadológicas e sociais que 

ultrapassam as fronteiras organizacionais, transitam por decisões governamentais, tendências 

econômicas globais e mesmo pelas necessidades das comunidades locais e regionais. E as 

organizações sociais demandam um líder empreendedor capaz de alinhar o empreendimento às 

necessidades e oportunidades sociais do microoambiente e do macroambiente (MINUZZI; 

BELINAZO, LEZANA, 2005; FREITAS, 2007).  

 Seguindo mais esse conjunto de reflexões teóricas, levanta-se o pressuposto de que (P3) a 

trajetória de liderança pode afetar o processo de formação do empreendedor social, sendo 

relevante, portanto, a pergunta de pesquisa: (Pp3) como a trajetória de liderança pode afetar o 

processo de formação do empreendedor social? 

 

3.5 Modelo da pesquisa  

  

O modelo da pesquisa apresentado a seguir reflete o levantamento teórico realizado e as 

categorias de análise, além disso, traduz as expectativas do pesquisador em esclarecer as 

perguntas e pressupostos de pesquisa levantados no item anterior (Figura 1). 
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Figura 1 – Modelo da pesquisa e suas categorias de análise 

 

 

3.6 Etapas da pesquisa 

 

Nesta pesquisa foram adotadas duas etapas, ambas qualitativas, as quais permitiram o 

estabelecimento de condições adequadas à análise de histórias de vida de empreendedores 

sociais. Vale destacar que as histórias de vida dos finalistas do Prêmio Empreendedor Social, 

objeto de investigação da pesquisa, foram publicadas anualmente, no período de 2005 a 2013, 

pelo jornal Folha de S.Paulo, responsável pelo concurso no Brasil, resultado da parceria com a 

Fundação Schwab desde 2005 (Figura 2). 

A pesquisa contemplou a análise total de 59 histórias de vida de empreendedores sociais, 

sendo na primeira etapa os 10 vencedores do concurso e na segunda os finalistas e vencedores 

no período de 2005 a 2013 (Figura 2). Para a organização das análises, utilizou-se em ambas as 

etapas o software ATLAS. Segundo Lee e Esterhuizen (2000), esse software possibilita a 

organização e a recuperação de informações relacionadas à ideia ou ao conceito subjacente às 

categorias de análise criadas pelo pesquisador, o que é importante para estruturar e validar 

empiricamente as categorias no processo de retorno aos dados qualitativos, que na presente 

Processo de 
formação do 

empreendedor 
social

Espaços e Contextos de 
Aprendizagem

Motivação para o 
empreendedorismo social

Trajetória de liderança social

(P1) Os espaços e contextos de 

aprendizagem podem afetar o processo 

de formação do empreendedor social.

(Pp1) Como os espaços e contextos de 

aprendizagem podem afetar o processo 

de formação do empreendedor social?

(P2) A motivação pode afetar o processo 

de formação do empreendedor social.

(Pp2) Como a motivação pode afetar o 

processo de formação do empreendedor 

social?
(P3) a trajetória de liderança pode 

afetar o processo de formação do 

empreendedor social.

(Pp3) Como a trajetória de liderança 

pode afetar o processo de formação 

do empreendedor social?
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pesquisa são definidas como: espaços e contextos de aprendizagem; motivação para o 

empreendedorismo social; e trajetória de liderança social.  

 

Figura 2 – Etapas da pesquisa 

 

 

Cabe destacar que a primeira etapa de pesquisa envolveu o levantamento das fases, 

expressões e atitudes presentes nas histórias de vida dos 10 empreendedores sociais vencedores 

do concurso que foram organizadas a partir dos comandos do ATLAS.ti. de geração de 

Network, “code cooccurrence table” e “cluster quotations before calculating co-occurrence”.  

Posteriormente, as fases, expressões e atitudes identificadas na primeira etapa foram 

utilizadas de base para a organização agregada das histórias de vida dos empreendedores 

finalistas, totalizando 59 narrativas, cujas análises foram realizadas com o objetivo de ampliar 

o universo de investigação da pesquisa para se ter um entendimento mais amplo sobre o 

desencadeamento temporal da formação do empreendedor social. Destaca-se que também na 

segunda etapa utilizou-se os comandos do ATLAS.ti. de geração de Network, “code 

cooccurrence table” e “cluster quotations before calculating co-occurrence”.  

•Análise 
individualizada de 10  
histórias de vida de 

empreendedores 
sociais (vencedores do 
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finalistas do concurso).
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•Análise  propositiva 
das histórias de vida de 

empreendedores 
sociais (vencedores e 

finalistas do concurso).

Proposição de um 
Modelo de Formação do 

Empreendedor Social

A primeira etapa de pesquisa envolveu o 

levantamento das fases, expressões e atitudes 

presentes nas histórias de vida dos 10 

empreendedores sociais vencedores do concurso 

que foram utilizadas de base para a análise agregada 

da segunda etapa da pesquisa.

Ao final das duas etapas da pesquisa, os

pressupostos foram avaliados e as perguntas de

pesquisa foram respondidas e, por fim, foi proposto

um modelo sobre o processo de formação do

empreendedor social.
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Ao final das duas etapas da pesquisa, os pressupostos foram avaliados, as perguntas de 

pesquisa foram respondidas e, por fim, foi proposto um modelo sobre o processo de formação 

do empreendedor social (Figura 2). 

 

3.7 Método de pesquisa, coleta e análise dos dados  

  

O método de pesquisa, partindo da análise de histórias de vida, mostrou-se eficaz diante 

da possibilidade de identificar o processo de formação do empreendedor social, pois se trata de 

um procedimento científico de analise em profundidade da realidade vivida pelos 

empreendedores sociais. 

Na literatura especializada sobre o método, encontram-se os primeiros indícios da 

utilização da História de Vida como meio de reflexão de um determinado contexto histórico as 

Confissões de Santo Agostinho (354-430), com a apresentação de sua trajetória pessoal de 

dúvidas e convicções, que marcam um momento histórico do Cristianismo e sua relação com 

Deus. Posteriormente, Pedro Abelardo (1079-1142) escreveu A história de minhas 

calamidades; no século XVIII, Jean-Jacques Rousseau escreveu Eu narrador. E há, ainda, W. 

O.Thomas e F. Zananiecki, que incorporaram as histórias de vida na Escola de Sociologia de 

Chicago como documento de estudos acadêmicos (MEIHY; HOLANDA, 2007).  

Meihy e Holanda (2007, p. 37-38) reiteram: 

A captação acadêmica das histórias de vida serve como pesquisa sobre o 

funcionamento das sociedades (Peneff) e, segundo outros, como funções 

terapêuticas (Legrand). Por uma ou outra via, contudo, tem-se um leque de 

aceitação enorme, que tanto permite aos leitores de literatura como aos 

estudiosos da área de humanidades e mesmo ciências clínicas se aproximarem 

das histórias de vida. 

Portanto, a História de Vida permite ao pesquisador e à pesquisa (ALBERTI, 2004): 

extrair informações e conhecimentos que o indivíduo detém; reconstruir fatos que não estão 

registrados em outros tipos de fontes; identificar elementos de como as pessoas efetuam e 

elaboram suas experiências; relacionar situações de aprendizagem e decisões; entender como 

pessoas e grupos experimentam o passado e interpretam suas ações cotidianas; e delinear a 

trajetória de vida com vista a um objeto de estudo, no caso o Empreendedor Social. 
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 Assim como a produção de conhecimento oriundo da interação entre ciência e técnica 

tornou-se possível nas ciências sociais aplicadas, observa-se que a metodologia de História de 

Vida, ao ser estruturada no campo da Administração, em categorias de análises, permitirá 

identificar o processo de formação do Empreendedor Social. 

Josso (1999, p. 3) afirma: 

Os procedimentos de história de vida, tal como foram desenvolvidos e dados 

a conhecer [...], parecem articular-se a dois tipos de objetivos teóricos. De uma 

parte, um projeto de deslocamento do posicionamento do pesquisador, 

mediante um refinamento de metodologias de pesquisa-formação articuladas 

à construção de uma história de vida. Esse refinamento visa diferenciar melhor 

as modalidades e os papéis desempenhados no processo, às etapas e os 

projetos de conhecimento de delimitação de um novo território de reflexão 

que abarca a formação, a autoformação e suas características, assim como os 

processos de formação específicos com públicos particulares. 

Em complemento, Nóvoa e Finger (1988, p. 26) reiteram: 

Uma vida é uma práxis que se apropria das relações sociais (as estruturas 

sociais), interiorizando-as e voltando a traduzi-las em estruturas psicológicas, 

por meio da sua atividade desestruturante-reestruturante. Toda a vida humana 

se revela, até nos seus aspectos menos generalizáveis, como a síntese de uma 

história social. Todo o comportamento ou acto individual nos parece, até nas 

formas mais únicas, a síntese horizontal de uma estrutura social. Quantas 

biografias são precisas para uma “verdade” sociológica? Que material 

biográfico será mais representativo e nos proporcionará mais verdades gerais? 

Muitas perguntas que não tem talvez nenhum sentido. Pois – e frisamos 

lucidamente a afirmação – nosso sistema social encontra-se integralmente em 

casa um dos nossos sonhos, delírios, obras, comportamentos. E a história deste 

sistema está contida por inteiro na história da nossa vida individual.  

 

Portanto, somente pela reconstrução da história de vida é possível identificar 

conhecimentos e informações particulares, em decorrência da condição de existência e 

experiência de vida, que remetem ao processo de construção do indivíduo, mas que podem ser 

resgatadas se observadas à luz da ciência e experiência de vida.  

 Vale destacar que as histórias de vida analisadas na pesquisa foram estruturadas em 

“narrativas”, nas quais os participantes contam suas experiências profissionais e de vida, sendo 

assim, as narrativas analisadas nos itens de 4.1.1 a 4.1.10 podem ser consideradas materiais 

autobiográficos, portanto, devem ser vistas como material precioso, uma vez que, 

[...] as histórias revelam conhecimento tácito, importante para ser 

compreendido; têm lugar num contexto significativo, apelam à tradição de 

contar histórias, o que dá uma estrutura à expressão; geralmente está envolvida 

uma lição de moral a ser aprendida, podem dar voz ao criticismo de um modo 
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social aceitável; refletem a não separação entre pensamento e ação [...] 

(GALVÃO, 2005, p. 331). 

 

Tendo em vista os parâmetros acima mencionados, Adam (2008) divide em dois tipos 

os fatos a serem expostos em narrativas: eventos e ações. As ações caracterizam-se pela 

presença de um agente, o qual provoca ou tenta evitar uma mudança no estado de coisas; os 

eventos ocorrem sob o efeito de causas, sem a intervenção intencional de um agente. O mesmo 

autor também destaca que toda narrativa desenvolve uma trama que possui cinco momentos 

bem característicos: 1) Situação inicial (o ponto de partida da narração); 2) Nó desencadeador 

(algo que ocorre e que é responsável pelo desenvolvimento da narrativa); 3) Reação ou 

avaliação (a atitude do agente da narrativa frente ao nó desencadeador); 4) Desenlace (a 

resolução) e 5) Situação final. Esses momentos da narrativa possibilitam a compreensão do 

sentido do que é narrado. 

Com base nos elementos da narrativa descritos por Adam (2008), buscou-se analisar as 

fases e eventos marcantes das histórias de vida dos empreendedores sociais, bem como levantar 

as expressões e atitudes determinantes à atuação social. Para tal, adotou-se análise de conteúdo, 

uma vez que permite o aprofundamento no mundo dos significados das ações e relações 

humanas, além disso, permite ir além do que se tem como resultado claro e manifesto, pode-se 

obter por inferência, até mesmo aquilo que o autor deixou subentendido (FREITAS; 

JANISSEK, 2000). Olabuenaga e Ispizua (1989) reforçam que a técnica de análise de conteúdo 

pode perfeitamente ser empregada, pois se trata de uma oportunidade para ler e interpretar o 

conteúdo de documentos, garantindo o aspecto qualitativo de uma análise. 

Cabe ressaltar também que a organização das fases e eventos das histórias de vida dos 

empreendedores sociais foi operacionalizada pelo comando de geração de Network do 

ATLAS.ti. A aplicação dos comandos da análise cruzada do ATLAS.ti “code cooccurrence 

table” e “cluster quotations before calculating co-occurrence” viabilizaram a interpretação e 

classificação das expressões e atitudes relevantes à formação dos empreendedores sociais, 

levando-se em consideração a sequência temporal das fases e eventos das trajetórias de vida. 
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3.8 Protocolo de pesquisa  

 

O protocolo de pesquisa constitui um conjunto de códigos, menções e procedimentos 

suficientes para se replicar o estudo ou aplicá-lo em outro caso. Isso dá condição prática para 

testar a confiabilidade do estudo, pois oferece a segurança de que o trabalho foi planejado e que 

seus resultados possibilitaram explicações sobre a realidade investigada (MARTINS, 2006). 

Sendo assim, apresenta-se a seguir o protocolo de pesquisa, considerando os objetivos, as 

categorias, os pressupostos e perguntas de pesquisa, a metodologia e as etapas de pesquisa 

(Quadro 10). 
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Quadro 10 – Protocolo de pesquisa  

Objetivos 

Específicos 

Categorias de 

análise 

Pressupostos 

(P) 

Perguntas de 

pesquisa (Pp) 

Metodologia de 

Pesquisa  

Etapas de pesquisa 

Primeira etapa  Segunda etapa  Análise Propositiva  

Verificar como 

os espaços e 

contextos de 

aprendizagem 

podem afetar o 

processo de 

formação do 

empreendedor 

social. 

Espaços e contextos 

de aprendizagem  

 

(P1) Os espaços 

e contextos de 

aprendizagem 

podem afetar o 

processo de 

formação do 

empreendedor 

social. 

 

(Pp1) Como os 

espaços e 

contextos de 

aprendizagem 

podem afetar o 

processo de 

formação do 

empreendedor 

social? 

Natureza 

qualitativa, 

análise de 

histórias de vida 

como método de 

pesquisa, 

estruturação e 

interpretação de 

narrativas, análise 

de conteúdo e 

utilização do 

ATLAS.ti para 

organizar e cruzar 

análises. 

Análise 

individualizada de 10 

histórias de vida de 

empreendedores 

sociais (vencedores do 

concurso).  

A primeira etapa de 

pesquisa envolveu o 

levantamento das 

fases, expressões e 

atitudes presentes nas 

histórias de vida dos 

10 empreendedores 

sociais vencedores do 

concurso que foram 

utilizadas de base para 

a análise agregada da 

segunda etapa da 

pesquisa.  

 

 

Análise agregada 

de 59 histórias de 

vida de 

empreendedores 

sociais 

(vencedores e 

finalistas do 

concurso).  

 

 

 

 

 

Análise propositiva 

das histórias de vida 

de empreendedores 

sociais (vencedores e 

finalistas do 

concurso).  

 

Ao final das duas 

etapas da pesquisa, 

os pressupostos 

foram avaliados, as 

perguntas de 

pesquisa foram 

respondidas e, por 

fim, foi proposto um 

modelo sobre o 

processo de 

formação do 

empreendedor 

social.  

 

 

Analisar como a 

motivação pode 

afetar o processo 

de formação do 

empreendedor 

social. 

Motivação para o 

empreendedorismo 

social  

 

(P2) A 

motivação pode 

afetar o 

processo de 

formação do 

empreendedor 

social. 

 

(Pp2) Como a 

motivação pode 

afetar o 

processo de 

formação do 

empreendedor 

social?  

 

Identificar como 

a trajetória de 

liderança pode 

afetar o processo 

de formação do 

empreendedor 

social. 

Trajetória de 

liderança social  

 

(P3) a trajetória 

de liderança 

pode afetar o 

processo de 

formação do 

empreendedor 

social. 

(Pp3) Como a 

trajetória de 

liderança pode 

afetar o 

processo de 

formação do 

empreendedor 

social? 
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

4.1 PRIMEIRA ETAPA QUALITATIVA: ANÁLISE DAS HISTÓRIAS DE VIDA DE 

EMPREENDEDORES SOCIAIS VENCEDORES DO CONCURSO (2005-2013) 

 

 No início das narrativas têm-se elementos necessários para a apresentação do 

empreendedor social. Esse início foi importante para obter detalhes quanto ao número de 

empreendedores sociais, atividades sociais das organizações do concurso, área das 

organizações sociais e formação dos empreendedores vencedores do concurso (2005-2013), 

cujas histórias de vida foram analisadas nos itens de 4.1.1 a 4.1.10 (Tabela 8). 

 

Tabela 8 – Características dos empreendedores vencedores do concurso (2005 - 2013). 

Ano 

concurso 

Atividade social 

da organização 

Ano de 

fundação da 

organização 

Organização Nome Idade Formação 

2005 Saúde (02) 1985 Projeto Saúde e Alegria 

Eugenio 

Scannavino 

Netto 

46 Médico 

2006 Saúde (02) 2002 Turma do Bem 

Fábio 

Bibancos de 

Rosa 

43 Dentista 

2007 
Educação e 

Pesquisa (04) 
1984 

Centro Popular de 

Cultura e 

Desenvolvimento - 

CPCD 

Tião Rocha 59 História 

2008 

Desenvolvimento 

e Defesa de 

Direitos (09) 

2001 

Terra Nova 

Regularizações 

Fundiárias 

André Luis 

Cavalcanti de 

Albuquerque 

42 Advogado 

2009 
Educação e 

Pesquisa (04) 
1992 

Instituto de Pesquisas 

Ecológicas - Ipê 
Suzana Pádua 58 

Designer e 

educadora 

ambiental 

2009 
Educação e 

Pesquisa (04) 
1992 

Instituto de Pesquisas 

Ecológicas - Ipê 

Claudio 

Pádua 
61 Biólogo 

2010 Saúde (02) 2004 

Associação 

Ebenézer/Centro de 

Integração Educação e 

Saúde - Projeto Cies 

Roberto 

Kunimassa 

Kikawa 

40 Médico 

2011 Saúde (02) 1992 

Centro de Recuperação 

e Educação Nutricional 

- CREN 

Gisela Maria 

Bernardes 

Solymos 

46 Psicóloga 

2012 
Educação e 

Pesquisa (04) 
1999 

Projeto Chapada e 

Instituto Chapada de 

Educação 

Cybele 

Oliveira 
45 Pedagoga 

2013 Saúde (02) 1982 

Associação Brasileira 

de Linfoma e Leucemia 

– ABRALE e 

Associação Brasileira 

de Talassemia - 

ABRASTA e Alianza 

Latina 

Merula 

Anargyrou 

Steagall 

47 Administradora 



74 

 

 

As figuras apresentadas nos próximos itens (figuras de 3 a 12) resultam do comando de 

geração de Network do ATLAS.ti, nelas são apresentadas graficamente as categorias de análise 

das histórias de vida dos 10 empreendedores sociais premiados no concurso de 2005 a 2013. 

As redes geradas evidenciam as Fases (code family); os Eventos (code); e os Memorandos 

(memos) que caracterizaram os eventos, além disso, foram geradas as setas que representam a 

conexão entre as fases e os eventos que as compõem e também setas que evidenciaram uma 

relação de sequência entre os eventos.  

Já os quadros que serão apresentados nos próximos itens (quadros de 11 a 20) resultam 

da aplicação dos comandos da análise cruzada do ATLAS.ti “code cooccurrence table” e 

“cluster quotations before calculating co-occurrence”, que viabilizaram a interpretação e a 

classificação das expressões presentes na formação dos empreendedores sociais premiados no 

concurso, levando-se em consideração a sequência temporal de eventos das suas trajetórias de 

vida. Dessa forma, os quadros proporcionam a visualização (áreas acinzentadas) das expressões 

e atitudes incidentes na formação dos empreendedores sociais analisados.  

 

4.1.1 História de vida de Merula Anargyrou (MA), vencedora do concurso Prêmio 

Empreendedor Social de 2013 

 

 Aos três anos de idade, quando foi diagnosticada com talassemia, os médicos disseram 

aos pais de Merula, os gregos Villy, 66, e Emmanoel Anargyrou, 79, que a menina viveria 

somente até os cinco anos de idade. “Não se apeguem”, ouviram. Mas Merula sabia que viveria 

mais.  

Merula herdou o otimismo e a determinação do pai, que saiu da Grécia em 1954 e 

chegou ao Brasil com US$ 2 e poucas palavras em português. Aqui ele conseguiu emprego em 

uma metalúrgica, tornou-se empresário e deixou para trás as lembranças da fome e da perda de 

parte da família na Segunda Guerra Mundial. “Vocês são abençoados, têm o que comer”, repetia 

aos três filhos. 

Para Merula, o pai repetia: “Você gosta de viver? Então aproveite tudo ao máximo”. Foi 

o que ela fez. Paraquedismo, rali, windsurfe, tudo isso está na bagagem. Ela também participou 
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de um curso de modelo para vender roupas, atuou em uma sociedade na agência de turismo da 

família e na criação de uma importadora de utensílios de cozinha.  

Decidiu casar-se ao terminar a faculdade de administração, após dois anos de namoro 

com Denisarth Steagall, 50. Era setembro de 1991. A única data disponível para a cerimônia 

caia numa sexta-feira, 13 de dezembro. Poderia esperar dois anos. Mas driblou a superstição da 

mãe e fez a festa em três meses. 

No mundo todo, são raros os casos de mães com talassemia, mas Merula teve quatro 

filhos: Daniel, 20; Dina, 15; Roberto, 13; e Vitória, que morreu logo após o nascimento. Em 

1998, o primogênito foi diagnosticado com linfoma de Hodgkin - câncer no sistema linfático. 

Seus pais consultaram dois médicos no Brasil, buscaram cirurgia espiritual e viajaram aos EUA 

para ter tratamento mais eficaz. “As células [do linfoma] estão necrosadas”, disse o cirurgião, 

duas horas depois de iniciada a biópsia. O câncer não deixou marcas em Daniel, mas trouxe a 

Merula o desejo de ajudar. 

 O governo não dispunha de estatísticas, como ela queria, foi então que decidiu telefonar 

para o ministério da saúde. “A senhora não vai conseguir horário se não falar qual o tema da 

reunião”, disse a secretária do então ministro da saúde, José Serra, em 2000. “Só posso fazer o 

convite pessoalmente, quarta que vem ele estará no gabinete?”, perguntou, do outro lado da 

linha, Merula Anargyrou Steagall, dona da Insiders, importadora e distribuidora de utensílios 

de cozinha. “Sim, mas a agenda está apertada”, respondeu a secretária do ministro. “Estarei aí, 

tenho uns compromissos em Brasília, informou Merula”. Não havia “uns compromissos” na 

capital federal, mas Merula saiu de São Paulo e, no dia marcado, apareceu no ministério.  

 Em reunião com o então ministro José Serra, Merula contou que fora eleita presidente 

da Abrasta (Associação Brasileira de Talassemia) havia 15 dias e explicou sobre a doença de 

origem genética, conhecida como anemia do Mediterrâneo. O paciente precisa receber 

transfusões de sangue periódicas, em geral a cada 20 dias, além de medicamento para eliminar 

o excesso de ferro do organismo. Por fim, Merula saiu da reunião com o ministro com a lista 

dos hemocentros e o relatório de compra de remédios da pasta. Sua missão era elaborar um 

sistema de referência mundial para o tratamento da talassemia. Esse era o convite ao ministro. 

Merula organizou então um congresso internacional e reuniu diretores de hemocentros, 

médicos e pacientes. Levantou o número de casos, identificou lacunas no tratamento e ofereceu 

treinamento a médicos. Ela achou que tivesse cumprido a missão com a Abrasta, mas ouviu do 
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ministro José Serra, em uma segunda reunião: “Por que você não monta uma associação para o 

combate ao câncer?”. Foi a vez de ela aceitar o convite e criar a Abrale (Associação Brasileira 

de Linfoma e Leucemia). À frente das instituições Abrasta e Abrale, ela tem mudado a história 

do tratamento, os prognósticos, o papel do governo e a qualidade de vida das pessoas.  

Nota-se que Merula investe em seus projetos com a fé de quem sabe que tudo vai dar 

certo, faz planos por atacado, quer políticas públicas em vez de uma caixa de seringas; muitos 

filhos e não só um; conhecer o mundo em vez de ficar parada. Ela tem pressa e afirma: “Eu 

queria fazer tudo o que uma pessoa de 80 anos já fez, em 30 anos”. Sempre foi assim. 

A história de vida da empreendedora social Merula Anargyrou (MA), vencedora do 

concurso Prêmio Empreendedor Social de 2013, a partir do comando de geração de Network 

do ATLAS.ti, foi demarcada em três fases com dez eventos (Figura 3). 

Na primeira fase verificou-se um conjunto de eventos determinantes aos espaços e 

contextos de aprendizagem de Merula, incluindo: (E1) Diagnóstico e convivência com a sua 

doença; (E2) Herança do otimismo e determinação do pai; (E3) Aproveitamento ao máximo 

das oportunidades; (E4) Casamento e formação em Administração; e (E5) Maternidade e 

diagnóstico da doença do filho (Figura 3).  

Já na segunda fase da sua história de vida, destacou-se um evento determinante às suas 

motivações para o empreendedorismo social, envolvendo o (E6) Otimismo e o senso de 

urgência em buscar e concretizar ações e políticas relacionadas à saúde pública (Figura 3).  

Por fim, a terceira fase é marcada pelos eventos que determinaram a trajetória de 

liderança social de Merula, incluindo: (E7) Eleita presidente da Abrasta; (E8) Elaborou um 

sistema de tratamento de referência mundial; (E9) Identificou lacunas no tratamento e ofereceu 

treinamento médico; (E10) Criou a Abrale (Figura 3).  
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Figura 3 – Representação gráfica da história de vida da empreendedora social Merula 

Anargyrou (MA), vencedora do concurso de 2013 

 

MA - Evento 2 
Herdou o otimismo e a 
determinação do pai, que 
saiu da Grécia em 1954 e 
chegou ao Brasil com US$ 
2 e poucas palavras em 
português. Aqui, ele 
conseguiu emprego em 
uma metalúrgica. Tornou-
se empresário e deixou 
para trás as lembranças 
da fome e da perda de 
parte da família na 
Segunda Guerra Mundial.

MA - Evento 1 
Aos três anos de idade, 
quando foi diagnosticada 
com talassemia, os 
médicos disseram aos 
pais, os gregos Villy, 66, e 
Emmanoel Anargyrou, 79, 
que a menina viveria até 
os cinco.“Não se 
apeguem”, ouviram. 
Merula sabia que seriam 

mais.

MA - Evento 3  
Para Merula, o pai 
repetia: “Você gosta de 
viver? Então, aproveite 
tudo ao máximo”. Foi o 
que ela fez. 
Paraquedismo, rali, 
windsurfe, tudo isso está 
na bagagem. Também 
participou de um curso de 
modelo para vender 
roupas, de uma sociedade 
na agência de turismo da 
família e da criação de 
importadora de utensílios 
de cozinha.

MA - Fase 1
Espaços e Contextos 
de Aprendizagem

MA - Evento 4  
Decidiu casar ao terminar 
a faculdade de 
administração, após dois 
anos de namoro com 
Denisarth Steagall, 50.

MA - Evento 5
No mundo, eram raros os 
casos de mães com 
talassemia. Merula teve 
quatro filhos: Daniel, 20, 
Dina, 15, Roberto, 13, e 
Vitória, que morreu logo 
após o nascimento. Em 
1998, o primogênito foi 
diagnosticado com 
linfoma de Hodgkin, 
câncer no sistema 
linfático. O câncer não 
deixou marcas em Daniel, 
mas trouxe a Merula o 
desejo de ajudar.

MA - Evento 7
Merula contou que fora 
eleita presidente da 
Abrasta (Associação 
Brasileira de Talassemia).

MA - Evento 10
Ouviu do ministro Saúde 
José Serra, em 2000: “Por 
que você não monta uma 
associação para 
câncer?”.Foi a vez de ela 
aceitar o convite e criar a 
Abrale (Associação 
Brasileira de Linfoma e 
Leucemia). À frente das 
instituições, ela tem 
mudado a história do 
tratamento, os 
prognósticos, o papel do 
governo e a qualidade de 
vida das pessoas. 

MA - Evento 8 
O governo não dispunha 
de estatísticas, como ela 
queria. Mas Merula saiu 
de lá ( reunião com 
Ministro da Saúde José 
Serra ) com a lista dos 
hemocentros e o relatório 
de compra de remédios 
da pasta. Sua missão era 
elaborar um sistema de 
referência mundial para o 
tratamento da talassemia.

MA - Fase 3
Trajetória de 
Liderança Social

MA - Evento 9 
Organizou um congresso 
internacional e reuniu 
diretores de 
hemocentros, médicos e 
pacientes. Levantou o 
número de casos, 
identificou lacunas no 
tratamento e ofereceu 
treinamento a médicos. 

MA - Fase 2
Motivações para o 
Empreendedorismo 
Social

MA - Evento 6
Merula, investe em seus 
projetos com a fé de 
quem sabe que tudo vai 
dar certo. Faz planos por 
atacado —quer políticas 
públicas em vez de uma 
caixa de seringas; muitos 
filhos e não só um; 
conhecer o mundo em 
vez de ficar parada. Ela 
tem pressa. 

“Eu queria fazer tudo o 
que uma pessoa de 80 
anos faz em 30 anos”.

Legenda: MA (Merula Anargyrou);        Fases (code family );        Eventos (code);         Frases de Impacto / 
Memorandos (memos),                                  as setas fazem a conexão entre as fases e os eventos que as 
compõem;            as setas exprimem uma relação de sequência entre os eventos.                           
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O Quadro 11 resulta da aplicação dos comandos da análise cruzada do ATLAS.ti “code 

cooccurrence table” e “cluster quotations before calculating co-occurrence”, que viabilizaram 

a interpretação e a classificação das expressões relevantes à formação de Merula como 

empreendedora social, levando-se em consideração a sequência temporal de eventos da sua 

trajetória de vida. Dessa forma, o quadro proporciona a visualização (áreas acinzentadas) das 

expressões e atitudes presentes na formação de Merula enquanto empreendedora social, 

considerando as dimensões de incidência alta (áreas com cinza escuro), média (áreas com cinza 

médio) e baixa (áreas com cinza claro) (Quadro 11).  

Sendo assim, nota-se que as expressões e atitudes de alta e média incidência na formação 

de Merula enquanto empreendedora social foram: Determinação (E2, E3 e E6); Enfrentamento 

(E1 e E5); Otimismo (E2 e E6); Preocupação com a realidade social (E6 e E10); Liderança 

social (E7 e E10); e Desenvolvimento de ações inovadoras para a intervenção social (E8 e E9) 

(Quadro 11). 

 

Quadro 11 – Expressões que marcaram a formação do empreendedor social, 

considerando as categorias de análise do estudo e a sequência temporal de eventos da 

trajetória de Merula Anargyrou 

Categorias de 

análise 
Espaços e contextos de aprendizagem 

Motivações para o 

empreendedorismo social 
Trajetória de liderança social 

Sequênci

a 

temporal 

de 

eventos 

da 

trajetória 

de vida 

E1 
Enfrentamento Autosuperação       

E2 
Determinação Otimismo 

Referência 

familiar 
     

E3 
Determinação        

E4 
Formação 

acadêmica em 
Administração 

       

E5 
Enfrentamento        

E6 
   

Determina

ção 
Otimismo 

Preocupação 
com a 

realidade 

social 

  

E7 
      Liderança social  

E8 
      Parcerias 

Desenvolvimento 

de ações 

inovadoras para a 

intervenção 

social 

E9 
      

Estabelecimento 

de espaços para 
debate 

Desenvolvimento 

de ações 

inovadoras para a 
intervenção 

social 

E1

0       

Preocupação 

com a realidade 

social 

Liderança social 

Legenda: dimensões de incidência alta (áreas com cinza escuro), média (áreas com cinza médio) e baixa (áreas 

com cinza claro). 
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4.1.2 História de vida de Cybele Oliveira (CO), vencedora do concurso Prêmio Empreendedor 

Social de 2012 

 

 Repetir de ano foi a primeira pequena tragédia na vida de Cybele Amado. Aos sete anos, 

a sobrinha-neta de Jorge Amado não conseguiu acompanhar o desenvolvimento de sua turma. 

Para descobrir o que havia acontecido, a menina contou com uma rede formada pelos pais, uma 

contadora de histórias, um piloto da aeronáutica e uma terapeuta. Foi dessa forma que descobriu 

que o método de alfabetização usado em sua escola, o Casinha Feliz, baseado em figuras e 

fonemas, havia se tornado, para ela, uma “casinha infeliz”. Cybele, hoje com 45 anos, entendeu 

naquela época que trocava letras.  

De aluna repetente no começo do Ensino Fundamental, passou a líder de classe ainda 

antes do início do Ensino Médio. Aos 13 anos de idade começou a auxiliar colegas de escola 

que tinham dificuldade em matemática; na adolescência, distribuía mingau nas ruas e visitava 

orfanatos e asilos para levar carinho a crianças e idosos e combinava essas atividades com 

outras de suas paixões: o grupo de teatro da juventude espírita, as aulas de balé clássico e dança 

contemporânea e a leitura. “Quero cuidar de quem já está no mundo”, dizia Cybele, e aos 17 

anos, mais uma atividade entrou para a sua agenda. A jovem havia sido aprovada no vestibular 

para a faculdade de pedagogia.  

Foi logo no fim do curso de pedagogia que Cybele vivenciou sua segunda pequena 

tragédia, e justamente em um momento de suposta alegria, o carnaval. Decidida a fugir da folia 

da capital baiana, foi para a Chapada Diamantina, no interior do Estado. Mas lá, na vila de 

Caeté-Açu, no Vale do Capão, distrito de Palmeiras, não encontrou a paz que desejava. 

“Na hora em que entrei em uma escola pública, fiquei em choque”, diz ela, sobre a precariedade 

das condições do local. Na volta a Salvador, chorou o caminho inteiro. “Eu tinha um amor 

gigantesco dentro de mim e uma vontade imensa de mudar tudo o que estava a minha volta, 

mas não sabia o que fazer com isso”, afirma Cybele. 

A experiência foi tão marcante que, uma semana depois, quando o governo do Estado 

abriu concurso público para a contratação de professores na Chapada Diamantina, ela se 

inscreveu. “As pessoas têm que ser menos passivas e mais ativas na aprendizagem”, relata 

Cybele. 
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Quando foi aprovada no concurso público para a contratação de professores, aos 21 

anos, mudou-se para Caeté-Açu, levando consigo apenas uma mala de roupas e três caixas de 

livros, arrecadados em uma campanha que mobilizou em Salvador. Com a escassez de recursos 

(a escola não tinha nem papel), transgrediu o currículo e levou as crianças para aprender fora 

da sala de aula.  

Para aprimorar-se, fez pós-graduação em psicopedagogia e, em paralelo ao trabalho na 

escola, atendia voluntariamente crianças com dificuldade de aprender, em seguida, ingressou 

no mestrado em desenvolvimento e gestão social na Universidade Federal da Bahia. “Fico 

‘doente’ quando tem algum feriado prolongado, trabalho de domingo a domingo”, diz Cybele.  

No final dos anos 1990, com a Associação de Pais, Educadores e Agricultores de Caeté-

Açu, iniciou um programa de auxílio a professores. Também criou, com 12 secretários 

municipais de educação e associações de moradores locais, o Projeto Chapada. “Precisamos 

acreditar que as pessoas são capazes de transformar sua realidade e de conquistar autonomia”, 

afirma Cybele. 

Em 2005 fundou o Icep (Instituto Chapada de Educação e Pesquisa), que contribui para 

a melhoria da qualidade da educação por meio do apoio à formação continuada de educadores 

e gestores educacionais, bem como da criação e da mobilização de redes colaborativas. Pediu 

exoneração do funcionalismo público e assumiu a diretoria do instituto Icep. 

A história de vida da empreendedora social Cybele Oliveira (CO), vencedora do 

concurso Prêmio Empreendedor Social de 2012, a partir do comando de geração de Network 

do ATLAS.ti, foi demarcada em três fases com quinze eventos (Figura 4). 

Na primeira fase verificou-se um conjunto de eventos determinantes aos espaços e 

contextos de aprendizagem de Cybele, incluindo: (E1) Repetir de ano; (E4) Exercício de 

atividades lúdicas e apaixonantes; (E5) Aprovação no vestibular de Pedagogia; (E7) Aprovação 

no concurso público para professor; (E9) Cursar pós-graduação em Psicopedagogia; e (E13) 

Ingressar no mestrado em Desenvolvimento e Gestão social (Figura 4).  
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Figura 4 – Representação gráfica da história de vida da empreendedora social Cybele 

Oliveira (CO), vencedora do concurso de 2012 

 

CO - Evento 1 
Repetir de ano foi a 
primeira pequena 
tragédia na vida de 
Cybele Amado. Aos sete 
anos, a sobrinha-neta de 
Jorge Amado não 
conseguiu acompanhar o 
desenvolvimento de sua 
turma.  Para descobrir o 
que havia acontecido, a 
menina contou com uma 
rede, formada pelos pais, 
uma contadora de 
histórias e um piloto da 
Aeronáutica, e uma 
terapeuta. Foi dessa 
forma que descobriu que 
o método de 
alfabetização usado em 
sua escola, o Casinha 
Feliz, baseado em figuras 
e fonemas, havia se 
tornado, para ela, uma 
“casinha infeliz”.

CO - Evento 5  
Aos 17 anos provada no 
vestibular para a 
faculdade de pedagogia.

CO - Fase 1
Espaços e Contextos 
de Aprendizagem

CO - Evento 2
De aluna repetente no 
começo do ensino 
fundamental, passou a 
líder de classe ainda antes 
do início do ensino 
médio.

CO - Fase 3
Trajetória de 
Liderança Social

CO - Fase 2
Motivações para o 
Empreendedorismo 
Social

CO - Evento 6
Foi logo no fim do curso 
de Pedagogia que 
vivenciou sua segunda 
pequena tragédia e 
justamente em um 
momento de suposta 
alegria, o Carnaval. 
Decidida a fugir da folia 
da capital baiana, foi para 
a Chapada Diamantina. 
“Na hora em que entrei 
em uma escola pública, 
fiquei em choque”, diz 
ela, sobre a precariedade 
das condições do local. A 
experiência foi tão 
marcante que, uma 
semana depois, quando o 
governo do Estado abriu 
concurso público para a 
contratação de 
professores na Chapada 
Diamantina, ela se 
inscreveu.

“Precisamos acreditar que 
as pessoas são capazes de 
transformar sua realidade 
e de conquistar 
autonomia”

Legenda: CO (Cybele Oliveira);               Fases (code family );        Eventos (code);         Frases de Impacto / 
Memorandos (memos),                                  as setas fazem a conexão entre as fases e os eventos que as 
compõem;            as setas exprimem uma relação de sequência entre os eventos.                           

CO - Evento 4  
Na adolescência 
combinava essas 
atividades com outras de 
suas paixões, do grupo de 
teatro da juventude 
espírita, as aulas de balé 
clássico e dança 
contemporânea e a 
leitura.

CO - Evento 9  
Para aprimorar-se, fez 
pós-graduação em 
psicopedagogia .

CO - Evento  13  
Ingressou no mestrado 
em desenvolvimento e 
gestão social na UFBA 
(Universidade Federal da 
Bahia).

CO - Evento 3
Aos 13 anos de idade, 
começou a auxiliar 
colegas de escola que 
tinham dificuldade em 
matemática.  Na 
adolescência, distribuía 
mingau nas ruas e visitava 
orfanatos e asilos.

CO - Evento 7  
Aprovada no concurso 
público para a 
contratação de 
professores, aos 21 anos.

CO - Evento 8
Com a escassez de 
recursos (a escola não 
tinha nem papel sulfite), 
transgrediu o currículo e 
levou as crianças para 
aprender fora da sala de 
aula.

CO - Evento 10
Durante a pós-graduação 
e, em paralelo ao 
trabalho na escola, 
atendia voluntariamente 
crianças com dificuldade 
de aprender.

CO - Evento 11
Com a Associação de Pais, 
Educadores e Agricultores 
de Caeté-Açu, iniciou um 
programa de auxílio a 
professores.

CO - Evento 12
Criou, com 12 secretários 
municipais de educação e 
associações de moradores 
locais, o Projeto Chapada.

CO - Evento 14
Fundou o Icep (Instituto 
Chapada de Educação e 
Pesquisa), que contribui 
para a melhoria da 
qualidade da educação, 
bem como da criação e da 
mobilização de redes 
colaborativas.

CO - Evento 15
Pediu exoneração do 
funcionalismo público, 
assumiu a diretoria do 
Instituto Chapada de 
Educação e Pesquisa.
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Já na segunda fase da sua história de vida, destacou-se o evento determinante às suas 

“motivações para o empreendedorismo social”, envolvendo (E6) Sensibilização sobre a 

precariedade das condições da escola pública e a necessidade de instituir nas pessoas a 

capacidade de gerar mudanças e conquistar autonomia (Figura 4). 

Por fim, a terceira fase foi marcada pelos eventos que determinaram a trajetória de 

liderança social de Cybele, incluindo: (E2) Passou a ser líder de classe; (E3) Auxiliou 

colegas de escola e realizou ações voluntárias em orfanatos e asilos; (E8) Levou as crianças 

para aprender fora da sala de aula; (E10) Atendeu voluntariamente crianças com 

dificuldades de aprender; (E11) Iniciou um programa de auxílio a professores; (E12) Criou 

o projeto educacional Chapada; (E14) Fundou o instituto Icep; (E15) Assumiu a diretoria 

do Icep (Figura 4). 

O Quadro 12 resulta da aplicação dos comandos da análise cruzada do ATLAS.ti 

“code cooccurrence table” e “cluster quotations before calculating co-occurrence”, que 

viabilizaram a interpretação e a classificação das expressões relevantes à formação de 

Cybele como empreendedora social, levando-se em consideração a sequência temporal de 

eventos da sua trajetória de vida. Dessa forma, o quadro proporciona a visualização (áreas 

acinzentadas) das expressões e atitudes presentes na formação de Cybele enquanto 

empreendedora social, considerando as dimensões de incidência alta (áreas com cinza 

escuro), média (áreas com cinza médio) e baixa (áreas com cinza claro) (Quadro 12).  

Sendo assim, nota-se que as expressões e atitudes de alta e média incidência na 

formação de Cybele foram: Parcerias (E1, E11, E12 e E14); Formação acadêmica em 

Pedagogia (E5, E9 e E13); Desenvolvimento de ações inovadoras para a intervenção social 

(E8, E11, E12 e E14); e Voluntariado (E3 e E10) (Quadro 12). 
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Quadro 12 – Expressões que marcaram a formação do empreendedor social, 

considerando as categorias de análise do estudo e a sequência temporal de eventos da 

trajetória de Cybele Oliveira 

Categorias de 

análise 

Espaços e contextos de 

aprendizagem 

Motivações para o 

empreendedorismo social 
Trajetória de liderança social 

Sequência 

temporal 

de eventos 

da 

trajetória 

de vida 

E1 Parcerias Enfrentamento     

E2     Autossuperação Liderança 

E3   
 

 
 Colaboração Voluntariado 

E4 
Formação 

cultural 
 

 

 
   

E5 

Formação 

acadêmica 

em 

Pedagogia 

 
 

 
   

E6   

Preocupação 

com a 

realidade 

social 

Determinação   

E7 

Atuação 

profissional 

como 

educadora 

 
 

 
   

E8   
 

 
 

Desenvolvimento 

de ações 

inovadoras para a 

intervenção social 

 

E9 

Formação 

acadêmica 

em 

Pedagogia 

     

E10     Voluntariado  

E11     Parcerias 

Desenvolvimento 

de ações 

inovadoras para a 

intervenção social 

E12     Parcerias 

Desenvolvimento 

de ações 

inovadoras para a 

intervenção social 

E13 

Formação 

acadêmica 

em 

Pedagogia 

     

E14     

Desenvolvimento 

de ações 

inovadoras para a 

intervenção social 

Parcerias 

E15     Liderança social  

Legenda: dimensões de incidência alta (áreas com cinza escuro), média (áreas com cinza médio) e baixa (áreas 

com cinza claro). 
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4.1.3 História de vida de Gisela Maria Bernardes Solymos (GMBS), vencedora do concurso 

Prêmio Empreendedor Social de 2011 

 

As origens do pai, que deixou a terra natal na década de 1960, depois da invasão 

soviética em 1956 e o modo como foi indiretamente afetada pela guerra na Europa e pela 

desigualdade no Brasil deixa transparecer uma Gisela indignada, inconformada. 

Já no começo da década de 1970, em um ponto da imponente Avenida Paulista, símbolo 

da cidade de São Paulo, Gisela, então com seis anos de idade, teve seu primeiro contato com a 

desigualdade. De mãos dadas com a mãe, viu a desnutrição e a pobreza refletidas em um 

morador de rua. A menina que sonhava com fazenda, plantações e criação de animais descobriu 

naquele momento que comer não é tão simples como pensava ser. Esse foi o começo de uma 

vida de questionamentos, em que as respostas para perguntas simples nem sempre atenderam à 

ânsia de conhecimento da garota.  

Ouvir que bater o bolo apenas de um lado era fundamental para que a massa crescesse 

a levava mais longe. Que componentes impediam que o doce, após remexido de todos os lados, 

ganhasse forma? Era preciso testar para ter a comprovação. “Eu era insuportável no querer saber 

o porquê das coisas”, afirma Gisela. 

Foi com essas essências de mudança e inquietação que Gisela fez seu primeiro trabalho 

em uma favela de São Paulo. Com vontade de ajudar, mas sem um plano estruturado, o projeto 

morreu logo depois. Mas deixou na garota o desejo de transformação.  

Tempos depois, Gisela passou no vestibular da Universidade de São Paulo, mesma 

época em que ingressou no movimento Comunhão e Libertação, que inclui educação e 

integração às missões da Igreja Católica. “O relacionamento com Deus sempre foi importante”, 

diz Gisela. Durante a graduação, ficou por três anos em uma consultoria organizacional, na qual 

passou de estagiária a consultora. Até aparecer a oportunidade de voltar para a favela. 

Com um grupo de recém-formados e pesquisadores, desbravou comunidades da Vila 

Mariana (zona sul de São Paulo), acessando famílias que não são mapeadas nem mesmo no 

censo realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) com o objetivo de 

realizar um levantamento sobre saúde e nutrição.  
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Nesse período, nasceu não apenas a metodologia de intervenção em saúde na 

comunidade, mas também o embrião do Cren (Centro de Recuperação e Educação Nutricional) 

para formalizar a sua “paixão pelo ser humano”, relata Gisela. 

Já como diretora geral do Cren, instituição que assiste crianças e adolescentes 

subnutridos, alcançou o número de 50 mil atendimentos e estendeu a área de atuação da 

instituição de Mirandópolis (zona sul) para a Vila Jacuí (zona leste) e Maceió. Desenvolveu 

metodologia que contempla a estatura e descobriu que os índices de desnutrição ultrapassam as 

estatísticas oficiais. 

A história de vida da empreendedora social Gisela Maria Bernardes Solymos (GMBS), 

vencedora do concurso Prêmio Empreendedor Social de 2011, a partir do comando de geração 

de Network do ATLAS.ti, foi demarcada em três fases com nove eventos (Figura 5).  

Na primeira fase verificou-se um conjunto de eventos determinantes aos espaços e 

contextos de aprendizagem de Gisela, incluindo: (E3) Ingresso na universidade e (E5) Atuação 

como consultora organizacional até voltar a atuar na favela (Figura 5).  

Já na segunda fase da sua história de vida, destacou-se o evento determinante às suas 

motivações para o empreendedorismo social, envolvendo (E1) Sensibilização com a 

desigualdade e início dos questionamentos (Figura 5). 

Por fim, a terceira fase é marcada pelos eventos que determinaram a trajetória de 

liderança social de Gisela, incluindo: (E2) Desenvolveu seu primeiro trabalho em uma favela 

de São Paulo; (E4) Ingressou no movimento comunhão e libertação; (E6) Desbravou 

comunidades para levantamento sobre saúde e nutrição; (E7) Desenvolveu metodologia de 

intervenção em saúde na comunidade; (E8) Atuou como gestora do Centro de Recuperação e 

Educação Nutricional; e (E9) Desenvolveu metodologia que contempla estatura, colocando em 

cheque as estatísticas oficiais sobre desnutrição (Figura 5). 
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Figura 5 – Representação gráfica da história de vida da empreendedora social Gisela 

Maria Bernardes Solymos (GMBS), vencedora do concurso de 2011 

 

GMBS - Evento 1 
No começo da década de 
1970, então com 6 anos, 
tem seu primeiro contato 
com a desigualdade. De 
mãos dadas com a mãe, 
viu a desnutrição e a 
pobreza refletidas em um 
morador de rua. É o 
começo de uma vida de 
questionamentos, em que 
as respostas para 
perguntas simples nem 
sempre atendem à ânsia 
de conhecimento da 
garota.

GMBS - Evento 5  
Ficou por três anos em 
uma consultoria 
organizacional, na qual 
pulou de estagiária a 
consultora. Até aparecer a 
oportunidade de voltar 
para a favela.

GMBS - Fase 1
Espaços e Contextos 
de Aprendizagem

GMBS - Evento 2
Fez seu primeiro trabalho 
em uma favela de São 
Paulo. Com vontade de 
ajudar, mas sem um plano 
estruturado, o projeto 
morreu logo depois. Mas 
deixou na garota o desejo 
de transformação. "Lá 
nasceu o ideal".

GMBS - Fase 3
Trajetória de 
Liderança Social

GMBS - Fase 2
Motivações para o 
Empreendedorismo 
Social

“paixão pelo ser humano”

Legenda: GMBS (Gisela Maria Bernardes Solymos);       Fases (code family );        Eventos (code);            
Frases de Impacto / Memorandos (memos), as setas fazem a conexão entre as fases e 
os eventos que as compõem;            as setas exprimem uma relação de sequência entre os eventos.                           

GMBS - Evento 3  
Passou na  Universidade 
de São Paulo- USP.

GMBS - Evento 8  
Gisela atua como 
Diretora-geral do Cren
que assiste crianças e 
adolescentes subnutridos 
que atendeu a 50 mil 
pessoas, ela estendeu a 
área de atuação de 
Mirandópolis (zona sul de 
São Paulo) para a Vila 
Jacuí (zona leste) e 
Maceió.

GMBS - Evento 4
Ingressou também no 
movimento Comunhão e 
Libertação, que inclui 
educação e integração às 
missões da Igreja Católica.

GMBS - Evento 6
Com um grupo de recém-
formados e 
pesquisadores, desbravou 
comunidades da Vila 
Mariana (zona sul de São 
Paulo) –famílias que não 
são mapeadas nem 
mesmo no censo 
realizado pelo IBGE 
(Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística)–
para um levantamento 
sobre saúde e nutrição.

GMBS - Evento 9
Desenvolveu metodologia 
que contempla a estatura 
–e descobriu que os 
índices de desnutrição 
ultrapassam as 
estatísticas oficiais.

GMBS - Evento 7
Desenvolvimento da 
metodologia de 
intervenção em saúde na 
comunidade mas também 
o embrião do Cren
(Centro de Recuperação e 
Educação Nutricional, que 
promove a recuperação e 
a educação nutricional 
efetiva de crianças e 
adolescentes por meio de 
avaliação e triagem em 
comunidades carentes, 
atendimento 
interdisciplinar e semi-
internato, com o 
envolvimento da família).
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O Quadro 13 resulta da aplicação dos comandos da análise cruzada do ATLAS.ti “code 

cooccurrence table” e “cluster quotations before calculating co-occurrence”, que viabilizaram 

a interpretação e a classificação das expressões relevantes à formação de Gisela como 

empreendedora social, levando-se em consideração a sequência temporal de eventos da sua 

trajetória de vida. Dessa forma, o quadro proporciona a visualização (áreas acinzentadas) das 

expressões e atitudes presentes na formação de Gisela, considerando as dimensões de incidência 

alta (áreas com cinza escuro), média (áreas com cinza médio) e baixa (áreas com cinza claro) 

(Quadro 13).  

Sendo assim, nota-se que as expressões e atitudes de alta e média incidência na formação 

de Gisela enquanto empreendedora social foram: Voluntariado (E4, E2 e E6) e 

Desenvolvimento de ações inovadoras para a intervenção social (E7 e E9) (Quadro 13). 

 

Quadro 13 – Expressões que marcaram a formação do empreendedor social, 

considerando as categorias de análise do estudo e a sequência temporal de eventos da 

trajetória de Gisela Maria Bernardes Solymos 

Categorias de 

análise 

Espaços e 

contextos de 

aprendizagem 

Motivações para o 

empreendedorismo social 
Trajetória de liderança social 

Sequência 

temporal de 

eventos da 

trajetória de 

vida 

E1  

Preocupação 

com a 

realidade 

social 

Indignação   

E2  

 

 

 Voluntariado Transformação 

E3 

Formação 

acadêmica em 

Psicologia 

   

E4 Voluntariado 
 

 
   

E5 

Atuação 

profissional como 

consultora 

organizacional 

    

E6    Determinação Voluntariado 

E7    

Desenvolvimento de 

ações inovadoras para 

a intervenção social 

 

E8    Liderança social  

E9    

Desenvolvimento de 

ações inovadoras para 

a intervenção social 

 

Legenda: dimensões de incidência alta (áreas com cinza escuro), média (áreas com cinza médio) e baixa (áreas 

com cinza claro). 
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4.1.4 História de vida de Roberto Kunimassa Kikawa (RKK), vencedor do concurso Prêmio 

Empreendedor Social de 2010 

 

Aos 13 anos de idade, por incentivo do pai, Roberto treinava futebol de salão. Em um 

dia de treino, quebrou o pé e ficou imobilizado por três meses. Foi nessa ocasião que realizou 

pela primeira vez uma de suas especialidades: transformar um problema em oportunidade.  

Impossibilitado de se exercitar nas quadras, começou a jogar xadrez, treinado pelo pai. 

Sempre o pai! A proximidade dessa relação foi determinante em todas as realizações de 

Roberto, que é filho único. Até no caratê, a despeito de “detestar brigar”, conquistou a faixa 

preta para provar ao pai que era capaz de vencer. Mas largou tudo para dedicar-se 

exclusivamente aos estudos em retribuição ao esforço da família que bancava o colégio 

Bandeirantes. “Foi o maior legado que meu pai me deixou”, revela Roberto.  

No terceiro ano do colegial, seu percalço foi uma hérnia que o impediu de passar no 

vestibular da USP. Surgiu, então, a chance de cursar a faculdade de Medicina em Londrina, no 

Paraná. 

 Já universitário, Roberto vivenciou a dor de um adeus, e essa foi a maior motivação de 

sua vida. Uma greve na universidade o permitiu acompanhar, em São Paulo, o tratamento 

médico de seu pai. Foi quando tiveram uma conversa, e a súplica paterna o “foi queimando”, 

pois pouco antes de morrer, vitimado por um câncer, seu pai o chamou para uma conversa e 

disse: “Quero que você me prometa que será médico, um médico amoroso, que entenda bem o 

doente”. Somada à súplica paterna, houve a visita de um missionário japonês a seu pai, e como 

último recurso diante do paciente desenganado, ele cantou para consolá-lo. “Eu o vi chorar pela 

primeira vez”, diz. Ali notou “o maior carinho” de sua vida. Com a morte do pai, voltou ao 

Paraná com o pesar do adeus e convicto de sua missão: “cuidar de pessoas”. Tempos depois, já 

em São Paulo, tornou-se cirurgião geral. 

Anos mais tarde, um tremor nas mãos de Roberto o afastou do trabalho de cirurgião 

geral, mas não abalou sua firmeza de propósito. No Hospital Sírio Libanês, voltou-se ao cuidado 

de pacientes sem perspectiva de cura e à endoscopia. 

Resolveu cursar também teologia para “ser um médico missionário na África”. A 

descoberta de “Áfricas” escondidas na periferia paulistana o iluminou com a ideia do sistema 
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móvel para exames preventivos. Ao buscar patrocínio, falou de renúncia fiscal e 

responsabilidade social, mas o argumento mais convincente foi sua fé no sucesso da iniciativa. 

A história de vida do empreendedor social Roberto Kunimassa Kikawa (RKK), 

vencedor do concurso Prêmio Empreendedor Social de 2010, a partir do comando de geração 

de Network do ATLAS.ti, foi demarcada em três fases com onze eventos (Figura 6).  

Na primeira fase verificou-se um conjunto de eventos determinantes aos espaços e 

contextos de aprendizagem de Roberto, incluindo: (E1) Transformação de um problema de 

saúde em oportunidade; (E2) Relação de proximidade e acompanhamento paterno; (E3) 

Demonstração da capacidade de vencer; (E4) Dedicação aos estudos em retribuição à família; 

(E6) Falecimento do Pai e a chance de cursar medicina; (E7) Tornar-se cirurgião geral; (E9) 

Firmeza de propósito diante do afastamento da função de cirurgião (Figura 6).  

Já na segunda fase da sua história de vida, destacou-se o evento determinante às suas 

motivações para o empreendedorismo social, envolvendo o (E5) Pedido paterno para se torna 

um médio amoroso, que entendesse bem o doente (Figura 6). 

Por fim, a terceira fase é marcada pelos eventos que determinaram a trajetória de 

liderança social de Roberto, incluindo: (E8) Cursou Teologia para se tornar um médico 

missionário; (E10) Desenvolveu um sistema móvel para exames preventivos; e (E11) 

Prospectou patrocínios, utilizando argumentos como renúncia fiscal, responsabilidade social e 

fé na iniciativa (Figura 6). 
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Figura 6 – Representação gráfica da história de vida do empreendedor social Roberto 

Kunimassa Kikawa (RKK), vencedor do concurso de 2010 

 

RKK - Evento 2 
Impossibilitado de se 
exercitar nas quadras, 
começou a jogar xadrez -
treinado pelo pai. Sempre 
o pai. A proximidade 
dessa relação foi 
determinante em todas as 
realizações de Roberto, 
que é filho único.

RKK - Evento 1 
Aos 13 anos, quando, com 
incentivo do pai, treinava 
futebol de salão, quebrou 
o pé e ficou imobilizado 
por três meses. 
Desenvolveu então uma 
de suas especialidades: 
transformar um problema 
em oportunidade. 

RKK - Evento 3  
Até no caratê, em que, a 
despeito de "detestar 
brigar", conquistou a faixa 
preta para provar ao 
genitor que era capaz de 
vencer. 

RKK - Fase 1
Espaços e Contextos 
de Aprendizagem

RKK - Evento 4  
Largou tudo para dedicar-
se exclusivamente aos 
estudos em retribuição ao 
esforço da família para 
bancar o colégio 
Bandeirantes. "Foi o 
maior legado que meu pai 
me deixou", revela.

RKK - Evento 6
Com a morte do pai, 
voltou ao Paraná com o 
pesar do adeus e convicto 
de sua missão. Londrina 
(PR) surgiu como a chance 
de cursar a faculdade de 
medicina.

RKK - Evento 5  
A dor de um adeus 
despertou em Roberto 
Kikawa a maior motivação 
de sua vida. Pouco antes 
de morrer vitimado por 
um câncer, seu pai o 
chamou para uma 
conversa. "Quero que 
você me prometa que 
será médico", disse. "Um 
médico amoroso, que 
entenda bem o doente”. 

RKK - Evento 11
Ao buscar patrocínio, 
falou de renúncia fiscal e 
responsabilidade social, 
mas o argumento mais 
convincente foi sua fé no 
sucesso da iniciativa.

RKK - Evento 9 
Um tremor nas mãos 
afastou Roberto do 
trabalho de cirurgião-
geral, mas não abalou sua 
firmeza de propósito. No 
Hospital Sírio-Libanês, 
voltou-se ao cuidado de 
pacientes sem 
perspectiva de cura e à 
endoscopia.

RKK - Fase 3
Trajetória de 
Liderança Social

RKK - Evento 10
A descoberta de "Áfricas" 
escondidas na periferia 
paulistana o iluminou 
com a ideia do sistema 
móvel para exames 
preventivos.

RKK - Fase 2
Motivações para o 
Empreendedorismo 
Social

“"cuidar de pessoas".

Legenda: RKK (Roberto Kunimassa Kikawa);        Fases (code family );        Eventos (code);         Frases de 
Impacto / Memorandos (memos),                                  as setas fazem a conexão entre as fases e os 
eventos que as compõem;            as setas exprimem uma relação de sequência entre os eventos.                           

RKK - Evento 7
Em São Paulo, Kikawa
tornou-se cirurgião-geral. 

RKK - Evento 8 
Resolveu cursar teologia
para "ser um médico 
missionário na África“. 
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O Quadro 14 resulta da aplicação dos comandos da análise cruzada do ATLAS.ti “code 

cooccurrence table” e “cluster quotations before calculating co-occurrence”, que viabilizaram 

a interpretação e a classificação das expressões relevantes à formação de Roberto como 

empreendedor social, levando-se em consideração a sequência temporal de eventos da sua 

trajetória de vida. Dessa forma, o quadro proporciona a visualização (áreas acinzentadas) das 

expressões e atitudes presentes na formação de Roberto, considerando as dimensões de 

incidência alta (áreas com cinza escuro), média (áreas com cinza médio) e baixa (áreas com 

cinza claro) (Quadro 14).  

Sendo assim, nota-se que as expressões e atitudes de alta e média incidência na formação 

de Roberto enquanto empreendedor social foram: Autossuperação (E1, E3 e E9); Referência 

paterna (E2 e E5); Enfrentamento (E1 e E9); Determinação (E2 e E3); e Gratidão (E4 e E5) 

(Quadro 14). 

 

Quadro 14 – Expressões que marcaram a formação do empreendedor social, 

considerando as categorias de análise do estudo e a sequência temporal de eventos da 

trajetória de Roberto Kunimassa Kikawa 

Categorias de 

análise  
Espaços e contextos de aprendizagem  

Motivações para o 

empreendedorismo social 

Trajetória de 

liderança social 

Sequência 

temporal de 

eventos da 

trajetória de 

vida 

E1 Autossuperação Enfrentamento    

E2 Referência paterna Determinação    

E3 Autossuperação Determinação    

E4 Foco Gratidão    

E5   
Referência 

paterna  
Gratidão  

E6 

Formação 

acadêmica em 

Medicina 

    

E7 

Atuação 

profissional como 

cirurgião geral  

    

E8 

Formação 

acadêmica em 

Teologia 

Voluntariado     

E9 Autossuperação Enfrentamento    

E10     

Desenvolvimento de 

ações inovadoras 

para a intervenção 

social 

E11 Parcerias  Otimismo    

Legenda: dimensões de incidência alta (áreas com cinza escuro), média (áreas com cinza médio) e baixa (áreas 

com cinza claro). 
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4.1.5 História de vida de Suzana Pádua (SP), vencedora do concurso Prêmio Empreendedor 

Social de 2009 

 

 Suzana, a empreendedora social analisada, casada com Claudio (também vencedor do 

concurso), graduou-se em Designer e, posteriormente, em Educação Ambiental. 

Ambos de famílias tradicionais (Claudio é sobrinho do ex-governador Valladares, de 

Minas, e Suzana é bisneta do representante do rei de Portugal no Brasil), decidiram deixaram a 

vida confortável de executivo e designer, respectivamente, para se embrenharem nas matas 

selvagens no Pontal do Paranapanema (SP). “Não tinha dinheiro para pagar a conta de luz, 

peguei leishmaniose, e os ‘coronéis’ ameaçavam meus filhos; fiquei magoada com a vida, com 

o Claudio, doía por dentro”, relata Suzana. 

Mas a revolta inicial aos poucos deu lugar a um novo olhar: o da educação ambiental. 

“Traçamos regiões e decidimos o que queríamos fazer, isso deu foco para obtermos mudanças 

centrais, por fim, buscamos aliar a conservação da biodiversidade com a sustentabilidade das 

comunidades”, afirma Suzana.  

Aos poucos, as ações sociais focadas em educação ambiental culminaram na criação do 

Instituto Ipê, a terceira maior ONG ambiental brasileira. “Não queremos pouca coisa, queremos 

algo que dê uma contribuição para o mundo”, diz Suzana. 

Atualmente o instituto Ipê integra empresários de renome, assentados do Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e gestores locais. “Chorei no início, no Pontal, mas 

chorei muito mais quando fui embora, a sensação de ter feito diferença dá uma sensação de 

propósito na vida, e isso me transformou para sempre”, afirma Suzana. 

A história de vida da empreendedora social Suzana Pádua (SP), vencedora do concurso 

Prêmio Empreendedor Social de 2009, a partir do comando de geração de Network do 

ATLAS.ti, foi demarcada em três fases com cinco eventos (Figura 7).  
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Figura 7 – Representação gráfica da história de vida da empreendedora social Suzana 

Pádua (SP), vencedora do concurso de 2009 

 

 

Na primeira fase verificou-se um evento determinante aos espaços e contextos de 

aprendizagem de Suzana, incluindo (E1) Graduação em Designer e, mais tarde, em Educação 

ambiental (Figura 7).  

Já na segunda fase da sua história de vida, destacou-se o evento determinante às suas 

motivações para o empreendedorismo social, envolvendo a (E2) Atuação em matas selvagens 

ao lado do marido, deixando de lado a vida confortável na cidade, como designer, em prol de 

uma contribuição para o mundo (Figura 7). 

Por fim, a terceira fase é marcada pelos eventos que determinaram a trajetória de 

liderança social de Suzana, incluindo: (E3) Superou a revolta inicial e fez surgir um novo olhar 

SP - Evento 3
Para Suzana, tratou-se de 
um começo árido.  Mas a 
revolta inicial aos poucos 
deu lugar a um novo 
olhar: o da educação 
ambiental, que 
transformou as atividades 
realizadas pelo marido, 
focadas na ecologia, e foi 
definitivo para que o Ipê 
fincasse as raízes atuais, 
com o viés social. 

SP - Evento 1 
Graduou-se em Designer 
e, posteriormente, em  
educação  ambiental.

SP - Fase 1
Espaços e Contextos 
de Aprendizagem

SP - Evento 2  
Suzana, bisneta do 
representante do rei de 
Portugal no Brasil-, deixou 
( com seu marido Claúdio
Pádua ) a vida confortável 
de  designer , para se 
embrenharem nas matas 
selvagens no Pontal do 
Paranapanema (SP).

SP - Fase 3
Trajetória de 
Liderança Social

SP - Fase 2
Motivações para o 
empreendedorismo 
Social

“Não queremos pouca 
coisa. Queremos algo que 
dê uma contribuição para 
o mundo".

Legenda: SP (Suzana Pádua );      Fases (code family );       Eventos (code);            Frases de Impacto / 
Memorandos (memos),                                  as setas fazem a conexão entre as fases e os eventos que as 
compõem;            as setas exprimem uma relação de sequência entre os eventos.                           

SP - Evento 4
Criação da terceira maior 
ONG ambiental brasileira, 
denominada Ipê.

SP - Evento 5
Ao instituto, integrou 
desde empresários de 
renome, até assentados 
do Movimento dos 
Trabalhadores Rurais sem 
Terra ( MST ) e gestores 
locais.
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focado na educação ambiental e social; (E4) Criou a terceira maior ONG ambiental brasileira; 

(E5) Estabeleceu parcerias com empresários, gestores e movimentos sociais locais (Figura 7). 

O Quadro 15 resulta da aplicação dos comandos da análise cruzada do ATLAS.ti “code 

cooccurrence table” e “cluster quotations before calculating co-occurrence”, que viabilizaram 

a interpretação e a classificação das expressões relevantes à formação de Suzana como 

empreendedora social, levando-se em consideração a sequência temporal de eventos da sua 

trajetória de vida. Dessa forma, o quadro proporciona a visualização (áreas acinzentadas) das 

expressões e atitudes presentes na formação de Suzana, considerando as dimensões de 

incidência alta (áreas com cinza escuro), média (áreas com cinza médio) e baixa (áreas com 

cinza claro) (Quadro 15).  

Sendo assim, nota-se que a expressão e a atitude de maior incidência na formação de 

Suzana enquanto empreendedora social foi a Determinação (E2 e E3) (Quadro 15). 

  

Quadro 15 – Expressões que marcaram a formação do empreendedor social, 

considerando as categorias de análise do estudo e a sequência temporal de eventos da 

trajetória de Suzana Pádua 

Categorias de 

análise 

Espaços e 

contextos de 

aprendizagem 

Motivações para o 

empreendedorismo 

social 

Trajetória de liderança social 

Sequência 

temporal de 

eventos da 

trajetória de 

vida 

E1 

Formação 

acadêmica em 

Designer e 

Educação ambiental 

   

E2  Determinação   

E3   Indignação Determinação 

E4   

Desenvolvimento de 

ações inovadoras para a 

intervenção social 

 

E5   Parcerias  

Legenda: dimensões de incidência alta (áreas com cinza escuro), média (áreas com cinza médio) e baixa (áreas 

com cinza claro). 
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4.1.6 História de vida de Claudio Pádua (CP), vencedor do concurso Prêmio Empreendedor 

Social de 2009 

 

Claudio, o empreendedor social analisado, casado com Suzana, graduou-se em Biologia 

e Administração.  

Ambos de famílias tradicionais (Claudio é sobrinho do ex-governador Valladares, de 

Minas, e Suzana é bisneta do representante do rei de Portugal no Brasil), decidiram deixaram a 

vida confortável de executivo e designer, respectivamente, para se embrenharem nas matas 

selvagens no Pontal do Paranapanema (SP). “Ela é a parceira, a alma gêmea desse processo e 

uma boa parte da energia de tudo o que aconteceu, a gente se complementa muito. Embora 

Suzana tenha levado um tempo para se engajar, no momento em que entrou, fez toda a 

diferença”, relata Claudio. 

Ao lado de Suzana, Claudio criou o Instituto Ipê, a terceira maior ONG ambiental 

brasileira. “Quero colocar a conservação no centro da economia, é uma missão forte, que está 

no meu coração, começamos em cada local com uma espécie ameaçada, o que não incomoda a 

princípio, até chegarmos às políticas públicas”, afirma Claudio.  

Alto, reflexivo e de fala mansa, Claudio atualmente se encarrega no Ipê dos ramos 

técnicos e acadêmicos voltados à conservação da biodiversidade. De estudos ecológicos, o 

programa expandiu-se para educação ambiental, recuperação de habitats e soluções de 

desenvolvimento para comunidades. “Ou me dedico a ganhar dinheiro para comprar o meu 

tempo ou me dedico a fazer o que gosto para ganhar o meu tempo”, diz Claudio.  

Recentemente, Claudio também encabeçou a criação do primeiro mestrado autorizado 

pelo MEC vinculado à uma ONG, a Escola Superior de Conservação Ambiental e 

Sustentabilidade, que hoje funciona em um sítio, em Nazaré Paulista em um campus de 4.000 

m2, cuja cultura é de abrigar quem ali encontrar solo fértil. Consequentemente, hoje o Instituto 

Ipê possui 30% de sua equipe já com mestrado ou doutorado. 

A história de vida do empreendedor social Claudio Pádua (SP), vencedor do concurso 

Prêmio Empreendedor Social de 2009, a partir do comando de geração de Network do 

ATLAS.ti, foi demarcada em três fases com seis eventos (Figura 8).  
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Na primeira fase verificou-se um evento determinante aos espaços e contextos de 

aprendizagem de Claudio, incluindo (E1) Graduação em Biologia e, mais tarde, em 

Administração (Figura 8).  

Já na segunda fase da sua história de vida, destacou-se o evento determinante às suas 

motivações para o empreendedorismo social, envolvendo (E2) Inusitado casamento em prol da 

conservação ambiental, aliado ao desenvolvimento sustentável (Figura 8). 

 

Figura 8 – Representação gráfica da história de vida do empreendedor social Claudio 

Pádua (CP), vencedor do concurso de 2009 

 

CP - Evento 3
Deixou ( com sua mulher 
Suzana Pádua) a vida 
confortável de executivo,  
para se embrenharem nas 
matas selvagens no 
Pontal do Paranapanema 
(SP).

CP - Evento 1 
Graduou-se em Biologia e 
Administração. 

CP - Fase 1
Espaços e Contextos 
de Aprendizagem

CP - Evento 2  
De famílias tradicionais -
Claudio é sobrinho do ex-
governador e de uma 
namorico na sala de caça 
(o pai de Suzana, sua 
esposa e atual parceira na 
ONG, era um exímio 
caçador carioca) foi o 
inusitado começo de um 
casamento em prol da 
conservação ambiental 
aliada ao 
desenvolvimento 
sustentável.

CP - Fase 3
Trajetória de 
Liderança Social

CP - Fase 2
Motivações para o 
Empreendedorismo 
Social

“Quero colocar a 
conservação no centro da 
economia. É uma missão 
forte, que está no meu 
coração“ .

Legenda: CP (Claudio Pádua);      Fases (code family );       Eventos (code);            Frases de Impacto / 
Memorandos (memos),                                  as setas fazem a conexão entre as fases e os eventos que as 
compõem;            as setas exprimem uma relação de sequência entre os eventos.                           

CP - Evento 4
Criação da terceira maior 
ONG ambiental brasileira, 
denominada Ipê. Alto, 
reflexivo e de fala mansa, 
Claudio se encarrega 
atualmente no Ipê dos 
ramos técnicos e 
acadêmicos voltados à 
conservação da 
biodiversidade.

CP - Evento 5
Ao instituto, integrou 
desde empresários de 
renome, até assentados 
do Movimento dos 
Trabalhadores Rurais sem 
Terra ( MST ) e gestores 
locais.

CP - Evento 6
Criação do primeiro 
mestrado autorizado pelo 
MEC a uma ONG, Escola 
Superior de Conservação 
Ambiental e 
Sustentabilidade. Com a 
cultura de abrigar quem 
ali encontrar solo fértil, o 
Ipê possui 30% de sua 
equipe com mestrado ou 
doutorado.
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Por fim, a terceira fase é marcada pelos eventos que determinaram a trajetória de 

liderança social de Claudio, incluindo: (E3) Atuou em matas selvagens ao lado da esposa, 

deixando de lado a vida confortável na cidade, como executivo, em prol de uma contribuição 

para o mundo; (E4) Criou a terceira maior ONG ambiental brasileira; (E5) Estabeleceu 

parcerias com empresários, gestores e movimentos sociais locais; (E6) Criou o primeiro 

mestrado autorizado pelo MEC vinculado a uma ONG (Escola Superior de Conservação 

Ambiental e Sustentabilidade) (Figura 8). 

O Quadro 16 resulta da aplicação dos comandos da análise cruzada do ATLAS.ti “code 

cooccurrence table” e “cluster quotations before calculating co-occurrence”, que viabilizaram 

a interpretação e classificação das expressões relevantes à formação de Claudio como 

empreendedor social, levando-se em consideração a sequência temporal de eventos da sua 

trajetória de vida. Dessa forma, o quadro proporciona a visualização (áreas acinzentadas) das 

expressões e atitudes presentes na formação de Claudio, considerando as dimensões de 

incidência alta (áreas com cinza escuro), média (áreas com cinza médio) e baixa (áreas com 

cinza claro) (Quadro 16).  

 

Quadro 16 – Expressões que marcaram a formação do empreendedor social, 

considerando as categorias de análise do estudo e a sequência temporal de eventos da 

trajetória de Claudio Pádua 

Categorias de 

análise 

Espaços e contextos 

de aprendizagem 

Motivações para o 

empreendedorismo social 
Trajetória de liderança social 

Sequência 

temporal de 

eventos da 

trajetória de 

vida 

E1 

Formação acadêmica 

em Biologia e 

Administração 

   

E2  Determinação Parcerias  

E3    Determinação 

E4    

Desenvolvimento de 

ações inovadoras para 

a intervenção social 

E5    Parcerias 

E6    

Desenvolvimento de 

ações inovadoras para 

a intervenção 

ambiental. 

Legenda: dimensões de incidência alta (áreas com cinza escuro), média (áreas com cinza médio) e baixa (áreas 

com cinza claro). 
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Sendo assim, nota-se que as expressões e atitudes de maior incidência na formação de 

Claudio enquanto empreendedor social foram: Determinação (E2 e E3); Parcerias (E2 e E5); e 

Desenvolvimento de ações inovadoras para a intervenção social (E4 e E6) (Quadro 16). 

 

4.1.7 História de vida de André Luis Cavalcanti de Albuquerque (ALCA), vencedor do 

concurso Prêmio Empreendedor Social de 2008 

  

A fala suave e o ouvido atento são os trunfos do curitibano de 42 anos, André 

Albuquerque, para fazer uma disputa acabar em acordo, em vez de virar um confronto. E olha 

que as brigas que ele compra não são pequenas, medem-se em hectares. De um lado estão 

famílias que moram em áreas ocupadas irregularmente e que não têm a posse legal dos terrenos; 

do outro estão os proprietários das terras. No meio, um advogado que tem o equilíbrio como 

norte, serenidade de quem se define como um idealista. Sua ideia é capitalizar quem não tem 

capital. “Eu miro o mundo”, diz André.  

 Quando o ocupante vira dono, pode ter acesso a financiamentos bancários. A 

comunidade, após ser legalizada, passa a ter direito a melhorias como asfaltar e sanear ruas. “O 

conflito entre a vila e o proprietário cria uma atmosfera desfavorável, quando o dissolvemos, 

ela se harmoniza energeticamente, ou seja, o ser humano, estando equilibrado, prospera”, relata 

André. 

Ao ficar sem emprego, resolveu abrir uma empresa social com fins lucrativos. Não só 

porque já era pai de três filhos, mas também para ser mais independente do setor público. Em 

1999 passou a dirigir o primeiro projeto de regularização fundiária, a Comunidade Sol 

Nascente. 

André desenvolveu uma metodologia de atuação legal para agilizar o processo de dar 

título de propriedade aos ocupantes e indenizar os proprietários. Esse é o foco da empresa que 

fundou em 2001, a Terra Nova Regularizações Fundiárias, que aos sete anos de existência já 

somava 30 mil contratos de regularização. 

A Terra Nova recebe uma porcentagem do valor do terreno que regulariza e reinveste 

parte do lucro na comunidade. Os moradores pagam, em parcelas, pela posse da terra. Em 2003 

homologou o primeiro acordo baseado não artigo 1.228 do novo Código Civil, que dá mais 
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segurança à negociação fundiária. A resolução de disputas tem também outro significado para 

André, segundo ele “o mal não é ganhar dinheiro, e sim acumular riqueza, o que a empresa 

angaria tem de ser devolvido, gerar potencial para atender outros lugares, ou seja, se ela tivesse 

US$ 1 bilhão, estaria na África, na América Latina”. 

Seguindo essa filosofia, o advogado atua no primeiro projeto de reassentamento integral 

de famílias em grandes obras. A experiência inicial se dá com ribeirinhos atingidos pelas obras 

da usina hidrelétrica de Santo Antônio, em Porto Velho. Segundo André, é o começo de um 

trabalho modelo que deve ser levado para a África. Ao ser contratada, em geral pelo 

proprietário, a Terra Nova cobra 40% do valor do terreno para despesas operacionais e 

administrativas. O dono fica com 40%, e a comunidade, com 20%, que vão para um fundo e 

para usá-lo. Além disso, o gasto deve ser aprovado pelos moradores. 

A Terra Nova permite que, no final, todos ganhem: os moradores têm o título de 

propriedade e o dono do terreno é indenizado pela terra que, na prática, havia perdido, pois os 

processos se arrastam por anos na Justiça. Regularizadas, as áreas podem ser urbanizadas pelas 

prefeituras, que evitam gastos com negociação fundiária, degradação ambiental, tráfico de 

drogas e violência em favelas. 

 Em 2005 André participou de seminário sobre reassentamentos na Colômbia, 

organizado pelo Banco Mundial, e da elaboração do projeto Crear, com outros cinco países. 

Recebeu, com a Cohapar (Companhia de Habitação do Paraná), o prêmio René Frank Habitat, 

na França, pela melhoria de vida em comunidades pobres.  

A história de vida do empreendedor social André Luis Cavalcanti de Albuquerque 

(ALCA), vencedor do concurso Prêmio Empreendedor Social de 2008, a partir do comando de 

geração de Network do ATLAS.ti, foi demarcada em três fases com oito eventos (Figura 9). 

Na primeira fase verificaram-se dois eventos determinantes aos espaços e contextos de 

aprendizagem de André, incluindo: (E1) Graduação em Direito e a (E7) Participação em seminário 

internacional e, consequente, organização de projeto em parceria com outros cinco países (Figura 

9).  

Já na segunda fase da sua história de vida, destacou-se o evento determinante às suas 

motivações para o empreendedorismo social, envolvendo: (E2) Sensibilização perante a 

necessidade de exercer força política com a parceria da comunidade, somada à situação de 

desemprego, culminando na criação de uma empresa social de regularizações fundiárias (Figura 9). 
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Figura 9 – Representação gráfica da história de vida do empreendedor social André 

Luis Cavalcanti de Albuquerque (ALCA), vencedor do concurso de 2008 

 

ALCA - Evento 3 
Em 1999, dirige o 
primeiro projeto de 
regularização fundiária -a 
Comunidade Sol 
Nascente-, na companhia 
de habitação de Pinhais 
(Grande Curitiba).

ALCA - Evento 1 
André gosta de dizer que 
a providência marcou a 
trajetória. Seguindo a veia 
da família, formou-se 
advogado, como 2 de 
seus 3 irmãos, tios e 
primos.

ALCA - Evento 4  
Em 2001 nasce a Terra 
Nova Regularizações 
Fundiárias, uma 
sociedade entre André e 
Cleusa Homenhuck; 
continuou-se o trabalho 
da Sol Nascente.

ALCA - Fase 1 
Espaços e Contextos 
de Aprendizagem

ALCA - Evento 5
Em 2003 homologa o 
primeiro acordo baseado 
no artigo 1.228 do novo 
Código Civil, que dá mais 
segurança à negociação 
fundiária.

ALCA - Evento 2  
Ao ficar sem o emprego, 
resolveu abrir uma 
empresa social com fins 
lucrativos. Não só porque 
já era pai de três filhos 
mas também para ser 
mais independente do 
poder público. 

ALCA - Evento 7
Em  2005 participa de 
seminário sobre 
reassentamentos na 
Colômbia, organizado 
pelo Banco Mundial, e da 
elaboração do projeto 
Crear, com outros cinco 
países.

ALCA - Fase 3
Trajetória de 
Liderança Social

ALCA - Evento 8
No ano de 2008 começa o 
projeto de 
reassentamento de 
famílias na área de obras 
da usina hidrelétrica de 
Santo Antônio, no Rio 
Madeira, em Porto Velho 
(RO).

ALCA - Fase 2
Motivações para o 
Empreendedorismo 
Social

“" "Quando se junta a 
comunidade para 
pressionar o poder 
público, exerce-se força 
política" ".

Legenda: ALCA (André Luis Cavalcanti de Albuquerque);     Fases (code family );       Eventos (code);            
Frases de Impacto / Memorandos (memos),                                  as setas fazem a conexão entre as fases e 
os eventos que as compõem;            as setas exprimem uma relação de sequência entre os eventos.                           

ALCA - Evento 6
André desenvolveu uma 
metodologia de atuação 
legal para agilizar o 
processo de dar título de 
propriedade aos 
ocupantes e indenizar os 
proprietários. A Terra 
Nova  permite que, no 
final, todos ganhem: os 
moradores têm o título de 
propriedade, e o dono do 
terreno é indenizado pela 
terra que, na prática, 
havia perdido os 
processos se arrastam por 
anos na 
Justiça.8.Regularizadas, as 
áreas podem ser 
urbanizadas pelas 
prefeituras, que evitam 
gastos com negociação 
fundiária, degradação 
ambiental, tráfico de 
drogas e violência em 
favelas. Regularizadas, as 
áreas podem ser 
urbanizadas pelas 
prefeituras, que evitam 
gastos com negociação 
fundiária, degradação 
ambiental, tráfico de 
drogas e violência em 
favelas.
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Por fim, a terceira fase é marcada pelos eventos que determinaram a trajetória de 

liderança social de André, incluindo: (E3) Dirigiu o primeiro projeto de regularização 

fundiária; (E4) Criou a instituição Terra Nova Regularizações Fundiárias; (E5) Homologou 

acordo com maior segurança à negociação fundiária; (E6) Desenvolveu metodologia de atuação 

legal para agilizar os processos de regularização fundiária; (E8) Iniciou projetos de 

reassentamento de famílias em obras de usinas hidrelétricas (Figura 9). 

O Quadro 17 resulta da aplicação dos comandos da análise cruzada do ATLAS.ti “code 

cooccurrence table” e “cluster quotations before calculating co-occurrence”, que viabilizaram 

a interpretação e a classificação das expressões relevantes à formação de André como 

empreendedor social, levando-se em consideração a sequência temporal de eventos da sua 

trajetória de vida. Dessa forma, o quadro proporciona a visualização (áreas acinzentadas) das 

expressões e atitudes presentes na formação de André, considerando as dimensões de incidência 

alta (áreas com cinza escuro), média (áreas com cinza médio) e baixa (áreas com cinza claro) 

(Quadro 17). Sendo assim, nota-se que a expressão e atitude de maior incidência na formação 

de André enquanto empreendedor social foi Liderança social (E3, E4 e E8) (Quadro 17). 

 

Quadro 17 – Expressões que marcaram a formação do empreendedor social, considerando as 

categorias de análise do estudo e a sequência temporal de eventos da trajetória de André Luis 

Cavalcanti de Albuquerque 

Categorias de 

análise 

Espaços e contextos de 

aprendizagem 

Motivações para o 

empreendedorismo social 
Trajetória de liderança social 

Sequência 

temporal 

de eventos 

da 

trajetória 

de vida 

E1 

Formação 

acadêmica em 

Advocacia 

     

E2   Independência 

Obtenção 

de fonte 

de renda 

  

E3     Liderança social  

E4     Liderança social Determinação 

E5     Formalização  

E6     

Desenvolvimento 

de ações 

inovadoras para a 

intervenção social 

 

E7 Parcerias 

Estabelecimento 

de espaços para 

debate 

    

E8     Liderança social 

Ampliação da 

intervenção 

social 

Legenda: dimensões de incidência alta (áreas com cinza escuro), média (áreas com cinza médio) e baixa (áreas 

com cinza claro). 
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4.1.8 História de vida de Tião Rocha (TR), vencedor do concurso Prêmio Empreendedor Social 

de 2007 

 

 Assim como “um certo Miguilim”, personagem literário da obra de João Guimarães 

Rosa, o educador Tião Rocha, 59, descobriu a miopia ainda nos tempos de menino encapetado 

que perambulava pelas ruas de Santa Teresa, tradicional bairro de Belo Horizonte. Foi na busca 

por desvendar a história de sua dinastia que ingressou no curso de história e formou-se 

professor. Dedicado, chegou a lecionar em um dos colégios da alta sociedade de Belo 

Horizonte. 

Já como professor universitário e decepcionado com o processo de ‘ensinagem’, Tião 

pediu demissão da Universidade Federal de Ouro Preto. E foi a paixão por Guimarães Rosa que 

o colocou na trilha das veredas de Curvelo (MG), denominada pelo escritor como a capital de 

sua literatura. “Fui atrás dos personagens do Guimarães”, diz o empreendedor que, na fila do 

Funrural (antigo fundo de pensão), encontrou Manuelzão, vaqueiro inspirador do personagem 

homônimo da obra roseana. 

Nas andanças pelo sertão, emergiram também personagens de outra história bem mais 

real - meninos nascendo e crescendo sem frequentar escolas. E, em entrevista à rádio local, 

surgiu a questão-guia: “Será que é possível fazer educação sem escola?”, indagou Tião. 

O desafio impulsionou o nascimento de uma ‘escola’ debaixo de um pé de manga, 

espaço que prescindia de mesa ou cadeira, lousa ou giz. Mas tinha roda de discussões, início de 

qualquer processo de aprendizagem, mães ou tios inseridos nas atividades, crianças zanzando 

por todo o bairro, transformado o espaço aberto em sala de aula. Nada que lembrasse aquela 

escola da infância, quando seus questionamentos não encontravam acolhida na sala de aula. 

Questionador, ele não entendia por que não estudava a trajetória de realezas como a de sua tia 

Etelvina, rainha do congado. “E quantas realezas não estão por aí?”, pergunta o educador, 

olhando pela janela. 

Quando ainda seguia o mesmo caminho tradicional dos mestres da infância, seu aluno 

Álvaro Prates provocou o primeiro ‘clarão’ em Tião, após, inexplicavelmente, ter cometido o 

suicídio. Tião, que conversava com aquele garoto de apenas 13 anos por horas a fio sobre 

revoluções e barricadas, não tinha ideia do motivo que o levara a tomar tal decisão. “É provável 

que o menino tenha indicado os sinais (ou as ‘piscadelas’)”, mas o professor estava entretido 
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demais em dar conta do conteúdo escolar. “Depois já não me interessava mais que os meninos 

soubessem tudo sobre a burguesia se eu não conhecesse a vida deles, e passei a ensinar e a 

aprender a partir da sapiência de Álvaros e Etelvinas, onde ‘mães cuidadoras’ (ou educadoras) 

fazem ‘biscoito escrevido’ e ‘folia do livro’ (biblioteca em forma de festa) para ajudar menino 

na alfabetização”, relata Tião. 

Tempos depois, Tião criou o Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento - CPCD. A 

‘miopia’ do mundo acadêmico mesmo só seria sanada mais tarde, era o início da transformação 

do professor em educador, que criou a ‘pedagogia da roda’, tirou meninos da ‘UTI educacional’, 

fez ‘oficina de cafuné’. 

A recriação da roda, formada por Tião Rocha em uma escola debaixo de um pé de 

manga, avançou sertão adentro, alcançou sete Estados brasileiros e atravessou o mar para 

desembarcar em Moçambique, na África. Mas essa foi apenas uma das primeiras invenções do 

educador mineiro. O laboratório do CPCD, em Curvelo (MG), foi onde surgiram outras teorias 

calcadas no saber popular, como a ‘pedagogia do brinquedo’ (educação a partir de jogos como 

a ‘damática’, mistura de dama e matemática), a ‘pedagogia do sabão’ (impulsionadora das 

fabriquetas que produzem desde bonecas até móveis), e a ‘pedagogia do abraço’ (estimuladora 

do afeto). Ainda colocou em uso termos como ‘empodimento’, após ser várias vezes 

questionado pelas comunidades: “Pode [fazer tal coisa], Tião?” Pergunta seguida da resposta 

certeira: “Pode, pode tudo”. 

A história de vida do empreendedor social Tião Rocha (TR), vencedor do concurso 

Prêmio Empreendedor Social de 2007, a partir do comando de geração de Network do 

ATLAS.ti, foi demarcada em três fases com cinco eventos (Figura 10).  

Na primeira fase verificou-se um evento determinante aos espaços e contextos de 

aprendizagem de Tião, incluindo (E1) Realização do curso de História e a atuação como 

professor (Figura 10).  

Já na segunda fase da sua história de vida, destacou-se o evento determinante às suas 

motivações para o empreendedorismo social, envolvendo (E2) Sensibilização pela 

transformação do professor em educador e a busca de se fazer educação sem escola (Figura 10). 
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Figura 10 – Representação gráfica da história de vida do empreendedor social Tião Rocha 

(TR), vencedor do concurso de 2007 

 

TR - Evento 1
Assim como "um certo 
Miguilim", personagem 
literário da obra de João 
Guimarães Rosa, o 
educador Tião Rocha, 59, 
descobriu a miopia ainda 
nos tempos de menino 
encapetado que 
perambulava pelas ruas 
de Santa Teresa, 
tradicional bairro de Belo 
Horizonte. Foi na busca 
por desvendar a história 
de sua dinastia que 
entrou no curso de 
história -virou professor. 
Dedicado, chegou a 
lecionar em um dos 
colégios da alta sociedade 
de Belo Horizonte. 

TR - Fase 1
Espaços e Contextos 
de Aprendizagem

TR - Evento  3
Criou o Centro Popular de 
Cultura e 
Desenvolvimento - CPCD. 
Foi a paixão por 
Guimarães Rosa que 
colocou o educador na 
trilha das veredas de 
Curvelo (MG), 
denominada pelo escritor 
como a capital de sua 
literatura."Fui atrás dos 
personagens do 
Guimarães", diz o 
empreendedor.

TR - Evento 2  
Decepcionado com o 
processo de "ensinagem", 
Tião pediu demissão do 
cargo de professor da 
Universidade Federal de 
Ouro Preto . A "miopia" 
do mundo acadêmico 
mesmo só seria sanada 
mais tarde, nos anos 80. 
Era o início da 
transformação do 
professor no educador 
que criou a pedagogia da 
roda, tirou meninos da 
"UTI educacional", fez 
"oficina de cafuné". Nas 
andanças pelo sertão, 
emergiram também 
personagens de outra 
história -bem mais real. 
Meninos nascendo e 
crescendo sem freqüentar 
escolas. E, em entrevista à 
rádio local, surgiu a 
questão-guia: "Será que é 
possível fazer educação 
sem escola?”

TR - Fase 3
Trajetória de 
Liderança Social

TR - Evento 5
O laboratório do CPCD foi 
em Curvelo (MG) onde 
surgiram outras teorias 
calcadas no saber 
popular, como a 
pedagogia do brinquedo 
(educação a partir de 
jogos como a "damática", 
mistura de dama e 
matemática), a pedagogia 
do sabão (impulsionadora 
das fabriquetas, que 
produzem desde bonecas 
até móveis), a pedagogia 
do abraço (estimuladora 
do afeto).

TR - Fase 2
Motivações para o 
Empreendedorismo 
Social

"mães cuidadoras" (ou 
educadoras) fazem 
"biscoito escrevido" e 
"folia do livro" (biblioteca 
em forma de festa) para 
ajudar menino na 
alfabetização; E ainda 
colocou em uso termos 
como "empodimento", 
após ser várias vezes 
questionado pelas 
comunidades: "Pode 
[fazer tal coisa], Tião?" 
Pergunta seguida da 
resposta certeira: "Pode, 
pode tudo".

Legenda: TR (Tião Rocha);      Fases (code family );       Eventos (code);            Frases de Impacto / 
Memorandos (memos),                                  as setas fazem a conexão entre as fases e os eventos que as 
compõem;            as setas exprimem uma relação de sequência entre os eventos.                           

TR - Evento 4
A recriação da roda, 
formada por Tião Rocha 
em uma escola debaixo 
de um pé de manga, 
avançou sertão adentro -
alcançou sete Estados 
brasileiros  e atravessou o 
mar para desembarcar 
em Moçambique, na 
África. Mas essa foi 
apenas uma das primeiras 
invenções do educador 
mineiro.
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Por fim, a terceira fase é marcada pelos eventos que determinaram a trajetória de 

liderança social de Tião, incluindo: (E3) Criou um centro popular de cultura e 

desenvolvimento; (E4) Criou a pedagogia da roda e ampliou a iniciativa pelo nordeste brasileiro 

e África; (E5) Desenvolveu outras teorias calcadas no saber popular, como a pedagogia do 

brinquedo, do sabão e do abraço (Figura 10). 

O Quadro 18 resulta da aplicação dos comandos da análise cruzada do ATLAS.ti “code 

cooccurrence table” e “cluster quotations before calculating co-occurrence”, que viabilizaram 

a interpretação e a classificação das expressões relevantes à formação de Tião como 

empreendedor social, levando-se em consideração a sequência temporal de eventos da sua 

trajetória de vida. Dessa forma, o quadro proporciona a visualização (áreas acinzentadas) das 

expressões e atitudes presentes na formação de Tião, considerando as dimensões de incidência 

alta (áreas com cinza escuro), média (áreas com cinza médio) e baixa (áreas com cinza claro) 

(Quadro 18).  

Sendo assim, nota-se que a expressão e atitude de maior incidência na formação de Tião 

enquanto empreendedor social foi o Desenvolvimento de ações inovadoras para a intervenção 

social (E3 e E5) (Quadro 18). 

 

Quadro 18 – Expressões que marcaram a formação do empreendedor social, 

considerando as categorias de análise do estudo e a sequência temporal de eventos da 

trajetória de Tião Rocha 

Categorias de 

análise 

Espaços e contextos de 

aprendizagem 

Motivações para o 

empreendedorismo social 
Trajetória de liderança social 

Sequência 

temporal 

de eventos 

da 

trajetória 

de vida 

E1 Curiosidade 

Formação 

acadêmica 

em História 

    

E2   Inquietação Questionamentos   

E3     

Desenvolvimento 

de ações 

inovadoras para a 

intervenção social 

Determinação 

E4     
Ampliação da 

intervenção social 
 

E5     

Desenvolvimento 

de ações 

inovadoras para a 

intervenção social 

 

Legenda: dimensões de incidência alta (áreas com cinza escuro), média (áreas com cinza médio) e baixa (áreas 

com cinza claro). 
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4.1.9 História de vida de Fábio Bibancos de Rosa (FBR), vencedor do concurso Prêmio 

Empreendedor Social de 2006 

 

 Ainda no colégio, o menino que se avizinha a uma das maiores favelas do país, a de 

Heliópolis, teve o primeiro contato com o outro lado do muro. “Estudei em colégio jesuíta e 

uma hora precisava escolher entre esporte e trabalho social, detestava ficar com a turma dos 

atletas, em meio a toda aquela competitividade, então entrei para a alternativa, que tocava violão 

e ia para a favela”, relata Fábio. O menino tomou gosto pela ação social. 

Fábio, empreendedor social analisado, nasceu no Ipiranga, zona sul de São Paulo, e para 

conciliar a vontade de ajudar os outros à habilidade manual, decidiu ser dentista. Em tempos de 

abertura política, descobriu a força de lutar pelo que acha justo, como mais democracia na 

universidade, e com direito a discurso libertário na festa de formatura. “Na faculdade a gente 

era obrigado a fazer aquilo e não tinha muito respaldo científico para discutir. Fui atrás de 

aprender para melhorar e poder dar informação para que as pessoas pudessem decidir o que é 

melhor para si, em vez de ficarem totalmente à mercê de um diagnóstico”, relata Fábio.  

 Na faculdade, Fábio teve uma disciplina de atendimento a comunidades carentes, mas 

não aprovou a experiência. “Foi horrível, catastrófico. A gente extraía dente, e o cara cuspia no 

balde. Não era daquela maneira que eu queria ajudar”. “Todos merecem tratamento, mas não 

em qualquer lugar, quero que os dentistas atendam em seus consultórios, onde tenha os 

melhores equipamentos e seja oferecida qualidade máxima”, afirma Fábio. Tempos depois, 

retomou as ações sociais, como a idealização do “Adotei um Sorriso”, da Abrinq (associação 

de fabricantes de brinquedos). 

Formado, não demorou para voltar a ter um pé em cada mundo. Seu amigo Marco Ricca, 

ator, foi trazendo a seu consultório alguns colegas de profissão. O boca a boca cresceu tanto 

que Fábio ganhou o apelido de “dentista das estrelas”. Hoje, professor, autor de livros e 

mediador de um ‘vídeochat’, ele aposta no conhecimento para melhorar a vida das crianças que 

atende. 

Fábio começou a perceber que o dentista tinha em mãos um instrumento decisivo para 

transformar a realidade que o cerca. “Nós somos profissionais da elite, por nossas cadeiras passa 

gente muito importante: políticos, empresários, jornalistas. Temos um enorme poder de 

articulação dentro do consultório, com pacientes fidelizados, já que alguns tratamentos são 
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demorados. Precisamos, então, saber articular o que cada um pode fazer para ajudar”, relata 

Fábio. Perfeccionista e determinado, foi montando a Turma do Bem, que, além de 650 dentistas, 

reúne 400 voluntários que trocam correspondências com crianças que vivem em abrigos. “O 

foco não é a boca, mas o bem-estar do indivíduo”, afirma Fábio. 

Usando seus instrumentos, Fábio quer tratar o que o sistema público não atinge. Para 

isso, a Turma do Bem vai a escolas públicas e aplica um questionário chamado de índice de 

prioridade para saber quem mais precisa de tratamento. 

Fábio está sempre pinçando os profissionais perfeitos para o projeto e ensina 

coordenadores regionais a replicar sua estratégia. De colega em colega, já providenciou 

tratamento a 1.150 crianças e adolescentes em 150 cidades do país. “É difícil ser o chefão. Eu 

gosto de dividir”, diz Fábio. Todos são atendidos até os 18 anos e em consultórios particulares. 

A história de vida do empreendedor social Fábio Bibancos de Rosa (FBR), vencedor do 

concurso Prêmio Empreendedor Social de 2006, a partir do comando de geração de Network 

do ATLAS.ti, foi demarcada em três fases com oito eventos (Figura 11).  

Na primeira fase verificou-se um evento determinante aos espaços e contextos de 

aprendizagem de Fábio, incluindo (E2) Decisão de se tornar dentista para conciliar a habilidade 

manual à vontade de ajudar os outros (Figura 11).  

Já na segunda fase da sua história de vida, destacou-se o evento determinante às suas 

motivações para o empreendedorismo social, envolvendo (E1) Sensibilização pelas condições 

das comunidades carentes, dada a proximidade vivenciada na infância, despertando interesse 

pela ação social (Figura 11). 

Por fim, a terceira fase é marcada pelos eventos que determinaram a trajetória de 

liderança social de Fábio, incluindo: (E3) Vivenciou a democracia na universidade e despertou 

forças para lutar por justiça; (E4) Vivenciou ação social na universidade e gerou inquietação 

pela busca de melhoria; (E5) Transformou a realidade que o cerca e idealizou o projeto Adote 

um Sorriso, em parceria com a ABRINQ; (E6) Desenvolveu a Turma do Bem, uma rede de 

voluntários que oferecem tratamento dentário e trocam correspondência com crianças de 

abrigos; (E7) Treinou coordenadores regionais para replicação das estratégias e dos projetos; 

(E8) Replicou e deu continuidade aos projetos de atendimento e acompanhamento de 

adolescentes e crianças até os 18 anos, em consultórios particulares (Figura 11). 
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Figura 11 – Representação gráfica da história de vida do empreendedor social Fábio 

Bibancos de Rosa (FBR), vencedor do concurso de 2006 

 

 

FBR - Evento 2
Para conciliar a vontade 
de ajudar os outros à 
habilidade manual, 
decidiu ser dentista.

FBR - Fase 1 
Espaços e Contextos 
de Aprendizagem

FBR - Evento  5
Fora dos bancos 
escolares, ele começou a 
perceber que o dentista 
tinha em mãos um 
instrumento decisivo para 
transformar a realidade 
que o cerca. Retomou as 
ações sociais, como a 
idealização do "Adotei um 
Sorriso", da ABRINQ 
(associação de fabricantes 
de brinquedos).

FBR - Evento 1  
Nasceu no Ipiranga (zona 
sul), São Paulo., e ainda 
no colégio, o menino que 
se avizinha a uma das 
maiores favelas do país, a 
de Heliópolis, teve o 
primeiro contato com o 
outro lado do muro. O 
menino tomou gosto pela 
ação social, mas não 
sucumbiu à tentação de 
virar padre. 

FBR - Fase 3
Trajetória de 
Liderança Social

FBR - Evento 7
Fábio está sempre 
pinçando os profissionais 
perfeitos para o projeto e 
ensina coordenadores 
regionais a replicar sua 
estratégia.  

FBR - Fase 2
Motivações para o 
Empreendedorismo 
Social

"Os dentistas têm um 
baita poder. Nós somos 
profissionais da elite, por 
nossas cadeiras passa 
gente muito importante: 
políticos, empresários, 
jornalistas. Temos um 
enorme poder de 
articulação dentro do 
consultório, com 
pacientes fidelizados, já 
que alguns tratamentos 
são demorados. 
Precisamos, então, saber 
articular o que cada um 
pode fazer para ajudar“.

Legenda: FBR (Fábio Bibancos de Rosa);      Fases (code family );       Eventos (code);            Frases de 
Impacto / Memorandos (memos),                                  as setas fazem a conexão entre as fases e os 
eventos que as compõem;            as setas exprimem uma relação de sequência entre os eventos.                           

FBR - Evento 6
Aos poucos, foi montando 
a Turma do Bem, que, 
além de 650 dentistas, 
reúne 400 voluntários que 
trocam correspondências 
com crianças que vivem 
em abrigos. Usando seus 
instrumentos, Fábio quer 
tratar o que o sistema 
público não atinge. Para 
isso, a Turma do Bem vai 
a escolas públicas e aplica 
um questionário chamado 
de índice de prioridade 
para saber quem mais 
precisa de tratamento.

FBR - Evento  3
Em tempos de abertura 
política, descobriu a força 
de lutar pelo que acha 
justo, como mais 
democracia na 
universidade - com direito 
a discurso libertário na 
festa de formatura. 

FBR - Evento  4
Na faculdade, Fábio 
Bibancos teve uma 
disciplina de atendimento 
a comunidades carentes, 
mas não aprovou a 
experiência. "Foi horrível, 
catastrófico. A gente 
extraía dente, e o cara 
cuspia no balde. Não era 
daquela maneira que eu 
queria ajudar“. 

FBR - Evento 8
De colega em colega, já 
providenciou tratamento 
a 1.150 crianças e 
adolescentes em 150 
cidades do país. Todos 
são atendidos até os 18 
anos e em consultórios 
particulares.
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O Quadro 19 resulta da aplicação dos comandos da análise cruzada do ATLAS.ti “code 

cooccurrence table” e “cluster quotations before calculating co-occurrence”, que viabilizaram 

a interpretação e a classificação das expressões relevantes à formação de Fábio como 

empreendedor social, levando-se em consideração a sequência temporal de eventos da sua 

trajetória de vida. Dessa forma, o quadro proporciona a visualização (áreas acinzentadas) das 

expressões e atitudes presentes na formação de Fábio, considerando as dimensões de incidência 

alta (áreas com cinza escuro), média (áreas com cinza médio) e baixa (áreas com cinza claro) 

(Quadro 19).  

Sendo assim, nota-se que as expressões e atitudes de maior incidência na formação de 

Fábio enquanto empreendedor social foram: Voluntariado (E2 e E4); Determinação (E3 e E5); 

Desenvolvimento de ações inovadoras para a intervenção social (E5 e E6); Parcerias (E6 e E7); 

Ampliação da intervenção social (E7 e E8) (Quadro 19). 

 

Quadro 19 – Expressões que marcaram a formação do empreendedor social, 

considerando as categorias de análise do estudo e a sequência temporal de eventos da 

trajetória de Fábio Bibancos de Rosa 

Categorias de 

análise 

Espaços e contextos de 

aprendizagem 

Motivações para o 

empreendedorismo social 
Trajetória de liderança social 

Sequência 

temporal 

de eventos 

da 

trajetória 

de vida 

E1   
Preocupação com a 

realidade social 
  

E2 Voluntariado 
Formação acadêmica 

em Odontologia 
   

E3    Determinação Justiça 

E4    Inquietação Voluntariado 

E5    

Desenvolvimento 

de ações 

inovadoras para a 

intervenção social 

Determinação 

E6    

Desenvolvimento 

de ações 

inovadoras para a 

intervenção social 

Parcerias 

E7    Parcerias 

Ampliação da 

intervenção 

social 

E8    Ampliação da intervenção social 

Legenda: dimensões de incidência alta (áreas com cinza escuro), média (áreas com cinza médio) e baixa (áreas 

com cinza claro). 
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4.1.10 História de vida de Eugenio Scannavino Netto (ESN), vencedor do concurso Prêmio 

Empreendedor Social de 2005 

 

Quando o médico Eugenio, empreendedor social analisado, foi visitar o pai, que 

estava com câncer, à beira da morte, disse a ele: “Obrigado, pai, por tudo que você fez 

por mim”. Levou uma boa bronca. “Nunca mais fale isso”, ouviu. “Se você for digno, e a 

única coisa que eu te dei foi dignidade, faça para os outros muito mais e muito melhor do 

que fui capaz de fazer por você”. 

De casa, Eugenio trouxe outras duas lições. A primeira, diz ele, é que a vida é um 

jogo, “um jogo de pôquer”, conta ele com sorriso no rosto. A outra regra que sempre lhe 

repetiram é só entrar onde souber sair. Eugenio confessa que essa lição, por mais que 

queira, provavelmente nunca aprenderá. 

Eugenio era uma criança cheia de dúvidas. Queria saber do mundo, do outro, dos 

olhos do outro. A pureza e a ingenuidade são marcas do ‘doutor’. Eugenio pensa tanto no 

mundo que pouco cuida de si. Tem, vale dizer, uma casa no meio da floresta, na beira de 

um igarapé que fica em uma área que ele ajudou a preservar, comprou o terreno de um 

fazendeiro para evitar que se instalasse ali uma madeireira. É uma cabana de madeira que 

não tem paredes, como os sonhos do dono. 

 Além disso, Eugenio é o típico homem que dá tudo para não abandonar uma briga. 

É dessa aparente inconsequência que vem sua força inovadora. Conflitos não faltam, mas 

ele os enfrenta com uma serenidade inesperada. “A medicina me deu isso, quando há uma 

emergência, todo mundo fica nervoso, menos o médico. A medicina me ensinou a ficar 

em paz em horas críticas”, diz Eugenio. 

 É questionador, mas abomina a violência, seu protesto é o trabalho, é a cartada 

certeira e a calma de quem tem nas mãos o jogo certo e limpo. É por isso que ele aposta 

tudo. “Tem de ter firmeza, tem de estar muito atento para não te passarem a perna, eu jogo 

forte, mas não blefo, tenho um bom cacife, que é o meu trabalho”, afirma Eugenio.  

 No projeto de Eugenio, que reduziu a mortalidade infantil de Santarém, só ganha 

cloro quem aprende gestão comunitária, quem brinca de circo, quem faz o próprio jornal, 

a própria rádio e as próprias atrações de TV. Nada é de graça. Saúde só com alegria. O 
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lugar era a região banhada pelos rios Amazonas, Tapajós e Arapiuns, próxima a Santarém, 

no Pará, onde se tornou ‘herói mocorongo’, que é também como se chama o santareno, 

aquele que nasce em Santarém. “Há quase 20 anos começamos a utilizar a arte e o circo 

para a educação. Fizemos de forma participativa, como construção multilateral  do saber. 

Nosso apoio era a cultura, a realidade e a linguagem mocoronga”, relata Eugenio.  

A história de vida do empreendedor social Eugenio Scannavino Netto (ESN), 

vencedor do concurso Prêmio Empreendedor Social de 2005, a partir do comando de 

geração de Network do ATLAS.ti, foi demarcada em três fases com quatro eventos (Figura 

12).  

Na primeira fase verificou-se um evento determinante aos espaços e contextos de 

aprendizagem de Eugenio, incluindo (E2) Referência paterna de fazer mais e melhor pelos 

outros. 

Já na segunda fase da sua história de vida, destacou-se o evento determinante às 

suas motivações para o empreendedorismo social , envolvendo (E1) Sensibilização pelo 

mundo dos outros, dos olhos dos outros (Figura 12). 

A terceira fase é marcada pelos eventos que determinaram a trajetória de liderança 

social de Eugenio, incluindo: (E3) Enfrentou conflitos com força inovadora e serenidade, 

sendo o seu maior protesto o trabalho e (E4) Desenvolveu projetos para redução da 

mortalidade infantil, alinhando cultura, entretenimento e informação (Figura 12).  
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Figura 12 – Representação gráfica da história de vida do empreendedor social Eugenio 

Scannavino Netto (ESN), vencedor do concurso de 2005 

 

 

ESN - Evento 2
Quando o médico 
Eugenio Scannavino Netto
foi visitar o pai, que 
estava com câncer, à 
beira da morte, disse a 
ele: "Obrigado, pai, por 
tudo que você fez por 
mim". Levou uma boa 
bronca. "Nunca mais fale 
isso", ouviu. "Se você for 
digno, e a única coisa que 
eu te dei foi dignidade, 
faça para os outros muito 
mais e muito melhor do 
que fui capaz de fazer por 
você.

ESN - Fase 1
Espaços e Contextos 
de Aprendizagem

ESN - Evento  3
Eugenio é o típico homem 
que dá tudo para não 
abandonar uma briga. É 
dessa cara-de-pau e dessa 
aparente inconseqüência 
que vem sua força 
inovadora.Conflitos não 
faltam, mas ele os 
enfrenta com uma 
serenidade inesperada. É 
questionador, mas 
abomina a violência. Seu 
protesto é o trabalho, é a 
cartada certeira - e calma 
- de quem tem nas mãos 
o jogo certo e limpo. É por 
isso que ele aposta tudo. 

ESN - Evento 1  
Nasceu em Campinas (SP) 
e de casa, trouxe outras 
duas lições. A primeira, 
diz ele, é que a vida é um 
jogo, um jogo de pôquer, 
conta com sorriso no 
rosto. A outra regra que 
sempre lhe repetiram é só 
entrar onde souber sair. 
Confessa,  Eugenio não 
sabe, mas essa lição, por 
mais que queira, ele 
possivelmente não 
aprenderá nunca. Eugenio 
é uma criança cheia de 
dúvidas. Quer saber do 
mundo, do outro, dos 
olhos do outro. A pureza 
e a ingenuidade são 
marcas do "doutor". 
Eugenio pensa tanto no 
mundo que pouco cuida 
de si.

ESN - Fase 3
Trajetória de 
Liderança Social

ESN - Evento 4
No projeto de Eugenio, 
que  busca  reduzir  a 
mortalidade infantil de 
Santarém, só ganha cloro 
quem aprende gestão 
comunitária, quem brinca 
de circo, quem faz o 
próprio jornal, a própria 
rádio e as próprias 
atrações de TV. Nada é de 
graça. Saúde só com 
alegria. O lugar era a 
região banhada pelos rios 
Amazonas, Tapajós e 
Arapiuns, próxima a 
Santarém, no Pará, onde 
se tornou "herói 
mocorongo", que é 
também como se chama o 
santareno, aquele que 
nasce em Santarém.

ESN - Fase 2
Motivações para o 
Empreendedorismo 
Social

"A medicina me deu isso. 
Quando há uma 
emergência, todo mundo 
fica nervoso, menos o 
médico. A medicina me 
ensinou a ficar em paz em 
horas críticas“.

Legenda: ESN (Eugenio Scannavino Netto);      Fases (code family );       Eventos (code);            Frases de 
Impacto / Memorandos (memos),                                  as setas fazem a conexão entre as fases e os 
eventos que as compõem;            as setas exprimem uma relação de sequência entre os eventos.                           
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O Quadro 20 resulta da aplicação dos comandos da análise cruzada do ATLAS.ti “code 

cooccurrence table” e “cluster quotations before calculating co-occurrence”, que viabilizaram 

a interpretação e a classificação das expressões relevantes à formação de Eugenio como 

empreendedor social, levando-se em consideração a sequência temporal de eventos da sua 

trajetória de vida. Dessa forma, o quadro proporciona a visualização (áreas acinzentadas) das 

expressões e atitudes presentes na formação de Eugenio, considerando as dimensões de 

incidência alta (áreas com cinza escuro), média (áreas com cinza médio) e baixa (áreas com 

cinza claro). Sendo assim, nota-se que a expressão e atitude de maior incidência na formação 

de Eugenio enquanto empreendedor social foi Otimismo (E1 e E3) (Quadro 20). 

 

Quadro 20 – Expressões que marcaram a formação do empreendedor social, 

considerando as categorias de análise do estudo e a sequência temporal de eventos da 

trajetória de Eugenio Scannavino Netto 

Categorias de 

análise 

Espaços e contextos de 

aprendizagem 

Motivações para o 

empreendedorismo social 
Trajetória de liderança social 

Sequência 

temporal 

de eventos 

da 

trajetória 

de vida 

E1   Otimismo 

Preocupação 

com a 

realidade 

social 

  

E2 
Referência 

paterna 

Formação 

acadêmica em 

Medicina 

    

E3   Determinação Otimismo   

E4     

Desenvolvimento 

de ações 

inovadoras para a 

intervenção social 

Ampliação da 

intervenção 

social 

Legenda: dimensões de incidência alta (áreas com cinza escuro), média (áreas com cinza médio) e baixa (áreas 

com cinza claro). 
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4.2. SEGUNDA ETAPA QUALITATIVA: ANÁLISE DAS HISTÓRIAS DE VIDA DE 

EMPREENDEDORES SOCIAIS VENCEDORES E FINALISTAS DO CONCURSO (2005-

2013) 

 

Verificou-se uma acentuada queda no número de finalistas no período analisado (2005-

2013), considerando as oito indicações a finalistas de 2005, nove em 2006 e 2009, seis em 2007, 

2008, 2010 e 2011, cinco finalistas em 2012 e quatro em 2013 (Gráfico 2). 

 

Gráfico 2 – Número de empreendedores sociais finalistas do concurso 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Em relação ao gênero dos empreendedores sociais analisados, os números absolutos 

apresentam 30 mulheres e 29 homens, ou seja, uma pequena diferença em favor do gênero 

feminino, que em números percentuais pode ser indicado por apenas 3,33% de mulheres a mais. 

Isso demonstra que o empreendedorismo social é realizado de forma equivalente por ambos os 

gêneros (Gráfico 3). 
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Gráfico 3 – Gênero dos empreendedores sociais 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Ao observar a área de atuação das organizações sociais, na Tabela 8, nota-se a 

predominância de empreendimentos sociais vinculados a atividades de Desenvolvimento e 

defesa de direitos, representados por 19 organizações participantes do Prêmio Empreendedor 

Social, ou 33,34% do total de participantes, seguidas das áreas da Saúde, com 12 organizações; 

Cultura e recreação e Saúde, ambas aparecem com 09 organizações. O que chama atenção é o 

fato de que aparecem somente 02 organizações vinculadas ao Meio ambiente. Importante 

retomar que foram 57 organizações participantes e 59 finalistas, considerando que no ano de 

2009 a mesma organização premiou dois finalistas (Tabela 9). 
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Tabela 9 – Atividades sociais das organizações do concurso 

Ano de 

fundação das 

organizações 

do concurso 

Atividades sociais das organizações do concurso 

Assistência 

social 

Cultura e 

recreação 

Desenvolvimento e 

defesa de direitos 

Educação e 

pesquisa 

Meio ambiente e 

proteção animal 

Outras instituições 

privadas sem fins 

lucrativos 

Saúde 
Total 

geral 

1982       1 1 

1984    1    1 

1985       1 1 

1987   1     1 

1989   1     1 

1990 1  1     2 

1991   1    1 2 

1992  1 1 2   1 7 

1993  1      1 

1994   1 2   1 4 

1995  1 1  1   3 

1996  1 1 1    3 

1997  1 1    1 3 

1998 1 1 1 2 1 1  7 

1999    2  1  3 

2000 1 1 1     3 

2001  2 1     3 

2002   1 1   1 3 

2003   2    1 3 

2004   2 1   1 4 

2005 1  1     2 

2010   1     1 

Total geral 4 9 19 12 2 2 9 57 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na comparação por área das organizações sociais em relação à formação dos 

empreendedores, o destaque é a presença de quatro profissionais da área da Saúde – médicos. 

Em contrapartida, há quatro administradores do total de 59 finalistas que atuam como 

empreendedores sociais, distribuídos nas seguintes áreas: Desenvolvimento e defesa de direitos 

e Saúde. O que se verifica é a pouca representatividade em termos quantitativos no número de 

empreendedores sociais com formação em Administração, que corresponde a 6,78 % do total 

de participantes do concurso (Tabela 10). 
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Tabela 10 – Área das atividades sociais das organizações do concurso 

Área das organizações sociais e formação dos empreendedores Número de empreendedores 

Assistência social (05) 4 

Analista de sistema 1 

Economista 1 

Psicóloga 2 

Cultura e recreação (03) 9 

Historiadora 1 

Arte-educadora 1 

Engenheiro florestal e ambientalista 1 

Ensino Fundamental 2 

Fotógrafo 1 

Historiadora 1 

Psiquiatra 1 

Publicitário 1 

Desenvolvimento e defesa de direitos (09) 20 

Advogado 1 

Físico 1 

Administrador 2 

Administrador, Engenheiro, Veterinário, Pesquisador e Produtor cultural 1 

Advogada 1 

Agrônomo 2 

Arquiteta e urbanista 2 

Biólogo 1 

Economista 1 

Ensino Fundamental 1 

Fonoaudióloga, Escritora e Professora 1 

Historiadora 1 

Historiadora indigenista 1 

Psicóloga - especialista na área junguiana 1 

Socióloga 2 

Técnico em agropecuária 1 

Educação e pesquisa (04) 13 

Apresentador de TV 1 

Artista plástica e Educadora 1 

Bailarina formada em Educação física 1 

Biólogo 1 

Designer e Educadora ambiental 1 

Educador 1 

Filóloga e Linguista 1 

Historiador 1 

Músico 1 
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Área das organizações sociais e formação dos empreendedores Número de empreendedores 

Pedagoga 2 

Psicólogo 1 

Músico pesquisador e Produtor cultural 1 

Meio ambiente e proteção animal (08) 2 

Biólogo 1 

Engenheiro agrônomo e Professor 1 

Outras instituições privadas sem fins lucrativos (10) 2 

Arquiteta 1 

Teólogo e Educador 1 

Saúde (02) 9 

Administradora 1 

Dentista 1 

Enfermeira 1 

Médico 4 

Psicólogo 2 

Total geral 59 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Também em análise comparativa, realizada entre os gêneros e as atividades sociais, 

nota-se que se destacam as áreas vinculadas ao Desenvolvimento e defesa de direitos, com 10 

empreendedores sociais, dos gêneros feminino e masculino, que totalizam 20 organizações 

participantes do Prêmio Empreendedor Social; seguida da área de Educação e pesquisa, com 

07 profissionais do gênero masculino e 06 profissionais do gênero feminino. Por outro lado, 

destaca-se a predominância de pessoas do gênero feminino na área de Assistência social com 

04 empreendedoras sociais e nenhum do gênero masculino nesse segmento (Tabela 11 e 12).  

 

Tabela 11 – Atividade social dos vencedores 

Atividade social dos vencedores 
Gênero dos vencedores 

Total geral 
F M 

Assistência social (05)    

Cultura e recreação (03)    

Desenvolvimento e defesa de direitos (09)  1 1 

Educação e pesquisa (04) 2 2 4 

Meio ambiente e proteção animal (08)    

Outras instituições privadas sem fins lucrativos (10)    

Saúde (02) 2 3 5 

Total geral 4 6 10 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 12 – Gênero e atividade social 

Gênero e atividade social Número de empreendedores 

F 29 

Assistência social (05) 4 

Cultura e recreação (03) 4 

Desenvolvimento e defesa de direitos (09) 10 

Educação e pesquisa (04) 6 

Outras instituições privadas sem fins lucrativos (10) 1 

Saúde (02) 4 

M 30 

Cultura e recreação (03) 5 

Desenvolvimento e defesa de direitos (09) 10 

Educação e pesquisa (04) 7 

Meio ambiente e proteção animal (08) 2 

Outras instituições privadas sem fins lucrativos (10) 1 

Saúde (02) 5 

Total geral 59 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

É importante destacar aqui que a primeira etapa de pesquisa resultou no 

levantamento das fases, expressões e atitudes presentes nas histórias de vida dos 10 

empreendedores sociais vencedores do concurso, que foram organizadas a partir dos 

comandos do ATLAS.ti. de geração de Network, “code cooccurrence table” e “cluster 

quotations before calculating co-occurrence”. Posteriormente, essas fases, expressões e 

atitudes foram utilizadas de base para a organização agregada das histórias de vida dos 

empreendedores finalistas do concurso, totalizando 59 narrativas, cujas análises serão 

apresentadas a seguir com o objetivo de ampliar o universo de investigação da pesquisa para 

se ter um entendimento ampliado sobre o desencadeamento temporal da formação do 

empreendedor social (Quadro 21). 

 

 

 

 



120 

 

 

Quadro 21 – Fases, expressões e atitudes mapeadas na primeira etapa da pesquisa 

 

Fases 

Formação intelectual, cultural     

e social 

Motivações para o 

empreendedorismo 

social 

Trajetória de liderança 

social 

Expressões e 

atitudes 

Atuação profissional  Determinação 
Ampliação da intervenção 

social 

Autossuperação Gratidão Autossuperação 

Curiosidade Independência Colaboração 

Determinação Indignação 

Desenvolvimento de 

ações inovadoras para a 

intervenção social / 

ambiental 

Enfrentamento  Inquietação Determinação 

Foco 
Obtenção de fonte de 

renda 

Estabelecimento de 

espaços para debate 

Formação acadêmica  Otimismo Formalização 

Formação cultural  Parcerias Indignação 

Gratidão 
Preocupação com a 

realidade social 
Inquietação 

Otimismo Questionamentos Justiça 

Parcerias 
Referência familiar / 

paterna 
Liderança social 

Referência familiar / paterna  Parcerias 

Voluntariado   
Preocupação com a 

realidade social 

  Transformação 

  Voluntariado 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Tendo como base as fases, expressões e atitudes listadas no Quadro 21, as 59 histórias 

de vida dos empreendedores sociais finalistas (apêndices de “A” a “I”), no período de 2005 a 

2013, foram demarcadas em três fases, a partir do comando de geração de Network do 

ATLAS.ti., representando o desencadeamento temporal de todos os eventos marcantes que 

foram mapeados ao longo das 59 narrativas analisadas, totalizando 39 eventos.  

Os eventos mapeados traduzem as expressões e atitudes incidentes no processo de 

formação dos 59 empreendedores analisados, considerando os espaços e contextos de 

aprendizagem, as motivações para o empreendedorismo social e a trajetória de liderança 

social, sendo, portanto, uma somatória de expressões e atitudes relevantes à formação do 

empreendedor social (Figura 13). 
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Figura 13 – Representação gráfica agregada das histórias de vida dos Empreendedores 

Sociais Vencedores e Finalistas (ESVF) do concurso no período de 2005 a 2013 

 

ESVF - Evento 1 
Enfrentamento

ESVF - Fase 1
Espaços e Contextos 
de Aprendizagem

ESVF - Evento 26
Inquietação

ESVF - Fase 3
Trajetória de 
Liderança Social

ESVF - Fase 2
Motivações para o 
Empreendedorismo 
Social

ESVF - Evento 14
Indignação

ESVF - Evento 2 
Autossuperação

ESVF - Evento 3 
Referência Familiar / 
Paterna

ESVF - Evento 4 
Gratidão

ESVF - Evento 5 
Determinação

ESVF - Evento 6 
Foco

ESVF - Evento 7 
Curiosidade

ESVF - Evento 8 
Otimismo

ESVF - Evento 9 
Formação Acadêmica

ESVF - Evento 10
Atuação Profissional

ESVF - Evento 11
Formação Cultural 

ESVF - Evento 12
Parcerias

ESVF - Evento 13
Voluntariado

ESVF - Evento 15
Inquietação

ESVF - Evento 16
Questionamentos

ESVF - Evento 17
Preocupação com a 
realidade social

ESVF - Evento 18
Referência Familiar / 
Paterna

ESVF - Evento 19
Gratidão

ESVF - Evento  20
Determinação

ESVF - Evento  21
Otimismo

ESVF - Evento  22
Independência

ESVF - Evento  23
Parcerias

ESVF - Evento  24
Obtenção de Fonte de 
Renda

ESVF - Evento 25
Indignação

ESVF - Evento 27
Autossuperação

ESVF - Evento 28
Preocupação com a 
realidade social

ESVF - Evento 29
Determinação

ESVF - Evento 30
Estabelecimento de 
espaços para debate

ESVF - Evento 31
Formalização

ESVF - Evento 32
Justiça

ESVF - Evento 33
Transformação

ESVF - Evento 34
Voluntariado 

ESVF - Evento 35
Colaboração 

ESVF - Evento 36
Desenvolvimento de 
ações inovadoras para a 
intervenção social / 
ambiental

ESVF - Evento 37
Liderança social 

ESVF - Evento 38
Parcerias

ESVF – Evento 39
Ampliação da intervenção 
social

Legenda: ESVF (Empreendedores Sociais Vencedores e Finalistas);        Fases (code family );        Eventos 
(code);                as setas fazem a conexão entre as fases e os eventos que as compõem;             
as setas exprimem uma relação de sequência entre os eventos.                           
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  Na primeira fase verificou-se um conjunto de expressões e atitudes, configuradas 

em eventos, que foram determinantes aos espaços e contextos de aprendizagem, dos 

empreendedores sociais finalistas, tais como: (E1) Enfrentamento; (E2 e E27) Autossuperação; 

(E3 e E18) Referência familiar / paterna; (E6) Foco; (E7) Curiosidade; (E9) Formação 

acadêmica; (E10) Atuação profissional; (E11) Formação cultural; (E12, E23 e E38) Parcerias; 

e (E13 e E34) Voluntariado (Figura 13).  

Já na segunda fase, destacaram-se expressões e atitudes, configuradas em eventos, que 

foram determinantes às motivações para o empreendedorismo social, envolvendo: (E4 e E19) 

Gratidão; (E5, E20 e E29) Determinação; (E8 e E21) Otimismo; (E14 e E25) Indignação; (E15 

e E26) Inquietação; (E16) Questionamento; (E17 e E28) Preocupação com a realidade social; 

(E22) Independência; e (E24) Obtenção de fonte de renda (Figura 13).  

Por fim, a terceira fase é marcada pelas expressões e atitudes, configuradas em eventos, 

que determinaram a trajetória de liderança social, incluindo: (E30) Estabelecimento de espaços 

para debate; (E31) Formalização; (E32) Justiça; (E33) Transformação; (E35) Colaboração; 

(E36) Desenvolvimento de ações inovadoras para a intervenção social / Ambiental; (E37) 

Liderança social; e (E39) Ampliação da intervenção social (Figura 13). 

O Quadro 22 resulta da aplicação dos comandos da análise cruzada do ATLAS.ti “code 

cooccurrence table” e “cluster quotations before calculating co-occurrence”, que viabilizaram 

a interpretação e classificação das expressões e atitudes relevantes à formação de dos 

empreendedores socais vencedores e finalistas (59 histórias de vida), levando-se em 

consideração a sequência temporal dos eventos mapeados. Dessa forma, o quadro proporciona 

a visualização (áreas acinzentadas) das expressões e atitudes presentes na formação dos 

indivíduos enquanto empreendedores sociais, considerando as dimensões de incidência alta 

(áreas com cinza escuro), média (áreas com cinza médio) e baixa (áreas com cinza claro) 

(Quadro 22).  
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Quadro 22 – Expressões que marcaram a formação do empreendedor social, 

considerando as categorias de análise do estudo e a sequência temporal de eventos 

Categorias de análise 
Espaços e contextos 

de aprendizagem 

Motivações para o 

empreendedorismo social 
Trajetória de liderança social 

Sequência temporal 

de eventos da 

trajetória de vida 

E1 Enfrentamento   

E2 Autossuperação   

E3 
Referência familiar / 

paterna 
  

E4  Gratidão  

E5  Determinação  

E6 Foco   

E7 Curiosidade   

E8  Otimismo  

E9 Formação acadêmica   

E10 Atuação profissional   

E11 Formação cultural   

E12 Parcerias   

E13 Voluntariado   

E14  Indignação  

E15  Inquietação  

E16  Questionamentos  

E17  
Preocupação com a 

Realidade Social 
 

E18 
Referência familiar / 

paterna 
  

E19  Gratidão  

E20  Determinação  

E21  Otimismo  

E22  Independência  

E23 Parcerias   

E24  Obtenção de fonte de renda  

E25  Indignação  

E26  Inquietação  

E27 Autossuperação   

E28  
Preocupação com a realidade 

social 
 

E29  Determinação  

E30   
Estabelecimento de espaços para 

debate 

E31   Formalização 

E32   Justiça 

E33   Transformação 

E34 Voluntariado   

E35   Colaboração 

E36   

Desenvolvimento de ações 

inovadoras para a intervenção 

social / ambiental 

E37   Liderança social 

E38 Parcerias   

E39   Ampliação da intervenção social 

Legenda: dimensões de incidência alta (áreas com cinza escuro), média (áreas com cinza médio) e baixa (áreas 

com cinza claro). 
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Sendo assim, nota-se que as expressões e atitudes de alta e média incidência na formação 

dos empreendedores sociais vencedores e finalistas foram: 

 Expressões e atitudes de alta e média incidência, considerando os espaços e 

contextos de aprendizagem dos empreendedores sociais: Autossuperação (E2 e 

E3); Referência familiar / paterna (E3 e E18); Parcerias (E12, E23 e E38); e 

Voluntariado (E13 e E34). 

 Expressões e atitudes de alta e média incidência, considerando as motivações 

para o empreendedorismo social dos empreendedores sociais: Gratidão (E4 e 

E19); Determinação (E5, E20 e E29); Otimismo (E8 e E21); Indignação (E14 e 

E25); Inquietação (E15 e E26); e Preocupação com a realidade social (E17 e 

E28). 

 Expressões e atitudes de alta e média incidência, considerando a trajetória de 

liderança social dos empreendedores sociais: Formalização (E31); Justiça 

(E32); Transformação (E33); Desenvolvimento de ações inovadoras para a 

intervenção social / ambiental (E36); e Ampliação da intervenção social (E39). 

 

4.3 ANÁLISE COMPARATIVA DAS HISTÓRIAS DE VIDA DOS EMPREENDEDORES 

SOCAIS E PROPOSIÇÃO DE UM MODELO PARA A FORMAÇÃO DO 

EMPREENDEDOR SOCIAL  

 

A análise dos quadros 23, 24 e 25 evidencia a relevância e aceitação dos pressupostos 

de pesquisa levantados (P1, P2 e P3), ou seja, a partir da base teórica construída e da análise 

comparativa das 59 histórias de vida dos empreendedores sociais vencedores e finalistas do 

concurso, constatou-se que as três categorias de análise utilizadas, espaços e contextos de 

aprendizagem, motivação para o empreendedorismo social e trajetória de liderança social, 

realmente afetam o processo de formação do empreendedor social. 
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Quadro 23 – Análise comparativa das histórias de vida, considerando a categoria espaços 

e contextos de aprendizagem 

Categoria 

relevante à 

formação do 

empreendedor 

social  

Base teórica 

Análise comparativa das histórias de vida 

Pressupostos 

de pesquisa 

aceitos 

Eventos mapeados na primeira etapa da 

pesquisa  

Expressões e 

atitudes 

mapeadas na 

segunda etapa 

da pesquisa 

Espaços e contextos 

de aprendizagem 

Cantillon 

(1996); 

Dornelas 

(2007); 

Drucker 

(2003); Filion 

(2000); Filion 

(2003); Gohn 

(2006); Hisrich 

(1992); Hisrich 

e Peters (2004); 

Maskell 

(2000); Melo 

Neto e Fróes 

(2002); Say 

(1983); 

Schumpeter 

(1982); e 

Tondolo et al. 

(2013). 

 

Merula Anargyrou (MA): (E2) Herança do 

otimismo e determinação do pai; (E3) 

Aproveitamento ao máximo das 

oportunidades; (E4) Casamento e formação 

em Administração; e (E5) Maternidade e 

diagnóstico da doença do filho. 

(E1) 

Enfrentamento; 

(E2 e E27) 

Autossuperação; 

(E3 e E18) 

Referência 

familiar / 

paterna; (E6) 

Foco; (E7) 

Curiosidade; 

(E9) Formação 

acadêmica; 

(E10) Atuação 

profissional; 

(E11) Formação 

cultural; (E12, 

E23 e E38) 

Parcerias; e 

(E13 e E34) 

Voluntariado. 

Os espaços e 

contextos de 

aprendizagem 

afetam o 

processo de 

formação do 

empreendedor 

social. 

Cybele Oliveira (CO): (E1) Repetir de ano; 

(E4) Exercício de atividades lúdicas e 

apaixonantes; (E5) Aprovação no vestibular 

de pedagogia; (E7) Aprovação no concurso 

público para professor; (E9) Cursar pós-

graduação em Psicopedagogia; e (E13) 

Ingressar no mestrado em desenvolvimento 

e gestão social. 

Gisela Maria Bernardes Solymos (GMBS): 

(E3) Ingressar na universidade e (E5) 

Atuação como consultora organizacional até 

voltar a atuar na favela. 

Roberto Kunimassa Kikawa (RKK): (E1) 

Transformação de um problema de saúde 

em oportunidade; (E2) Relação de 

proximidade e acompanhamento paterno; 

(E3) Demonstração da capacidade de 

vencer; (E4) Dedicação aos estudos em 

retribuição à família; (E6) Falecimento do 

pai e a chance de cursar medicina; (E7) 

Tornar-se cirurgião geral; (E9) Firmeza de 

propósito diante do afastamento da função 

de cirurgião. 

Suzana Pádua (SP): (E1) Graduação em 

Designer e, mais tarde, em Educação 

ambiental. 

Claudio Pádua (SP): (E1) Graduação em 

Biologia e, mais tarde, em Administração. 

André Luis Cavalcanti de Albuquerque 

(ALCA): (E1) Graduação em Direito e a 

(E7) participação em seminário 

internacional e, consequente, organização de 

projeto em parceria com outros cinco países. 

Tião Rocha (TR): (E1) Realização do curso 

de História e a atuação como professor. 

Fábio Bibancos de Rosa (FBR): (E2) 

Decisão de se tornar dentista para conciliar a 

habilidade manual à vontade de ajudar os 

outros. 

Eugenio Scannavino Netto (ESN): (E2) 

Referência paterna de fazer mais e melhor 

pelos outros. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Quadro 24 – Análise comparativa das histórias de vida, considerando a categoria 

motivação para o empreendedorismo social 

Categoria 

relevante à 

formação do 

empreendedor 

social  

Base teórica  

Análise comparativa das histórias de vida 

Pressupostos 

de pesquisa 

aceitos 

Eventos mapeados nas histórias de 

vida dos 10 empreendedores sociais 

vencedores. 

Expressões 

e atitudes 

mapeadas 

na segunda 

etapa da 

pesquisa 

Motivação para o 

empreendedorismo 

social 

Alvord et al. 

(2004); 

Austin et al. 

(2006); 

Barbieri 

(1997); 

Barquero 

(1999); 

Certo e 

Miller 

(2008); 

Davis 

(2002); Dees 

(2001); Dees 

et al. (1998); 

Dornelas 

(2007); 

Farfus e 

Rocha 

(2007); 

Fleury 

(2001); 

Hoogendoor

n et al. 

(2010); Mair 

e Marti 

(2006); 

Melo Neto e 

Fróes 

(2002); 

Parente et al. 

(2011); 

Sloan et al. 

(2014); 

Sousa et al. 

(2013).  

Merula Anargyrou (MA): (E6) Otimismo 

e o senso de urgência em buscar e 

concretizar ações e políticas relacionadas 

à saúde pública. 

(E4 e E19) 

Gratidão; 

(E5, E20 e 

E29) 

Determinaçã

o; (E8 e 

E21) 

Otimismo; 

(E14 e E25) 

Indignação; 

(E15 e E26) 

Inquietação; 

(E16) 

Questioname

nto; (E17 e 

E28) 

Preocupação 

com a 

realidade 

social; (E22) 

Independênc

ia; (E24) 

Obtenção de 

fonte de 

renda. 

A motivação 

afeta o 

processo de 

formação do 

empreendedo

r social. 

Cybele Oliveira (CO): (E6) 

Sensibilização sobre a precariedade das 

condições da escola pública e da 

necessidade de instituir nas pessoas a 

capacidade de gerar mudanças e 

conquistar autonomia. 

Gisela Maria Bernardes Solymos 

(GMBS): (E1) Sensibilização com a 

desigualdade e início dos 

questionamentos. 

Roberto Kunimassa Kikawa (RKK): (E5) 

Pedido paterno para se tornar um médio 

amoroso, que entendesse bem o doente. 

Suzana Pádua (SP): (E2) Atuação em 

matas selvagens ao lado do marido, 

deixando de lado a vida confortável na 

cidade, como designer, em prol de uma 

contribuição para o mundo. 

Claudio Pádua (SP): (E2) Inusitado 

casamento em prol da conservação 

ambiental aliado ao desenvolvimento 

sustentável. 

André Luis Cavalcanti de Albuquerque 

(ALCA): (E2) Sensibilização perante a 

necessidade de exercer força política 

com a parceria da comunidade, somada à 

situação de desemprego, culminaram na 

criação de uma empresa social de 

regularizações fundiárias. 

Tião Rocha (TR): (E2) Sensibilização 

pela transformação do professor em 

educador e a busca de se fazer educação 

sem escola. 

Fábio Bibancos de Rosa (FBR): (E1) 

Sensibilização pelas condições das 

comunidades carentes, dada a 

proximidade vivenciada na infância, 

despertando interesse pela ação social. 

Eugenio Scannavino Netto (ESN): (E1) 

Sensibilização pelo mundo dos outros, 

dos olhos dos outros. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Quadro 25 – Análise comparativa das histórias de vida, considerando a categoria 

trajetória de liderança social 

Categoria 

relevante à 

formação do 

empreendedor 

social  

Base teórica  

Análise comparativa das histórias de vida 

Pressupostos 

de pesquisa 

aceitos Eventos mapeados nas histórias de vida dos 

10 empreendedores sociais vencedores. 

Expressões e 

atitudes 

mapeadas na 

segunda etapa 

da pesquisa 

Trajetória de 

liderança social 

Bandura 

(2002); 

Bertero 

(1996); David 

(2004); Freitas 

(2007); 

Friedlaender 

(2004); 

Macêdo e 

Boava (2008); 

Minuzzi, 

Belinazo e 

Lezana (2005); 

Murphy, Lião 

e Welsch 

(2006); Nassif 

et al. (2004); 

Navarro, 

Climent e 

Palacio 

(2011); 

Oliveira 

(2004); Prioste 

(2004); 

Thompson 

(2002); e 

Yukl, Gordon 

e Taber 

(2002).  

 

Merula Anargyrou (MA): (E7) Eleita presidente 

da Abrasta; (E8) Elaborou um sistema de 

tratamento de referência mundial; (E9) 

Identificou lacunas no tratamento e ofereceu 

treinamento médico; (E10) Criou a Abrale. 

(E30) 

Estabelecimento 

de espaços para 

debate; (E31) 

Formalização; 

(E32) Justiça; 

(E33) 

Transformação; 

(E35) 

Colaboração; 

(E36) 

Desenvolviment

o de ações 

inovadoras para 

a intervenção 

social / 

ambiental; 

(E37) Liderança 

social; e (E39) 

Ampliação da 

intervenção 

social. 

A trajetória de 

liderança 

afeta o 

processo de 

formação do 

empreendedor 

social. 

Cybele Oliveira (CO): (E2) Passou a líder de 

classe; (E3) Auxiliou colegas de escola e realizou 

ações voluntárias em orfanatos e asilos; (E8) 

Levou as crianças para aprender fora da sala de 

aula; (E10) Atendeu voluntariamente crianças 

com dificuldades de aprender; (E11) Iniciou um 

programa de auxílio a professores; (E12) Criou o 

projeto educacional Chapada; (E14) Fundou o 

instituto Icep; (E15) Assumiu a diretoria do Icep. 

Gisela Maria Bernardes Solymos (GMBS): (E2) 

Desenvolveu seu primeiro trabalho em uma 

favela de São Paulo; (E4) Ingressou no 

movimento comunhão e libertação; (E6) 

Desbravou comunidades para levantamento sobre 

saúde e nutrição; (E7) Desenvolveu metodologia 

de intervenção em saúde na comunidade; (E8) 

Atuou como gestora do Centro de Recuperação e 

Educação Nutricional; e (E9) Desenvolveu 

metodologia que contempla estatura, colocando 

em cheque as estatísticas oficiais sobre 

desnutrição. 

Roberto Kunimassa Kikawa (RKK): (E8) Cursou 

Teologia para se tornar um médico missionário; 

(E10) Desenvolveu um sistema móvel para 

exames preventivos; e (E11) Prospectou 

patrocínios utilizando argumentos como renúncia 

fiscal, responsabilidade social e fé na iniciativa. 

Suzana Pádua (SP): (E3) Superou a revolta 

inicial e fez surgir um novo olhar focado na 

educação ambiental e social; (E4) Criou a terceira 

maior ONG ambiental brasileira; (E5) 

Estabeleceu parcerias com empresários, gestores 

e movimentos sociais locais. 

Claudio Pádua (SP): (E3) Atuou em matas 

selvagens ao lado da esposa, deixando de lado a 

vida confortável na cidade como executivo em 

prol de uma contribuição para o mundo; (E4) 

Criou a terceira maior ONG ambiental brasileira; 

(E5) Estabeleceu parcerias com empresários, 

gestores e movimentos sociais locais; (E6) Criou 

o primeiro mestrado autorizado pelo MEC 

vinculado a uma ONG (Escola Superior de 

Conservação Ambiental e Sustentabilidade). 

André Luis Cavalcanti de Albuquerque (ALCA): 

(E3) Dirige o primeiro projeto de regularização 

fundiária; (E4) Criou a instituição Terra Nova 

Regularizações Fundiárias; (E5) Homologou 
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acordo com maior segurança à negociação 

fundiária; (E6) Desenvolveu metodologia de 

atuação legal para agilizar os processos de 

regularização fundiária; (E8) Iniciou os projetos 

de reassentamento de famílias em obras de usinas 

hidrelétricas. 

Tião Rocha (TR): (E3) Criou um centro popular 

de cultura e desenvolvimento; (E4) Criou a 

pedagogia da roda e ampliou a iniciativa pelo 

nordeste brasileiro e África; (E5) Desenvolveu 

outras teorias calcadas no saber popular, como a 

pedagogia do brinquedo, do sabão e do abraço. 

Fábio Bibancos de Rosa (FBR): (E3) Vivenciou a 

democracia na universidade e despertou forças 

para lutar por justiça; (E4) Vivenciou a ação 

social na universidade e gerou inquietação pela 

busca de melhoria; (E5) Transformou a realidade 

que o cerca e idealizou o projeto Adote um 

Sorriso em parceria com a ABRINQ; (E6) 

Desenvolveu a Turma do Bem, uma rede de 

voluntários que oferece tratamento dentário e 

troca correspondência com crianças de abrigos; 

(E7) Treinou coordenadores regionais para 

replicação das estratégias e dos projetos; (E8) 

Replicou e deu continuidade aos projetos de 

atendimento e acompanhamento de adolescentes 

e crianças até os 18 anos, em consultórios 

particulares.  

Eugenio Scannavino Netto (ESN): (E3) Enfrentou 

conflitos com força inovadora e serenidade, sendo 

o seu maior protesto o trabalho e (E4) 

Desenvolveu projetos para redução da 

mortalidade infantil, alinhando cultura, 

entretenimento e informação. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Em relação à descrição das categorias de formação do empreendedor social e suas 

atitudes relevantes, cabe apresentar as seguintes análises propositivas: 

 

 Espaços e contextos de aprendizagem: espaços coletivos formais e/ou informais onde 

o indivíduo aprende pela participação em contextos acadêmicos, profissionais e/ou 

cotidianos, visando a socialização e o compartilhamento de conhecimentos e 

experiências. Em relação às atitudes relevantes a essa categoria, destacam-se: (a) buscar 

a autossuperação física, intelectual ou social; (b) estabelecer referência familiar ou 

paterna ou de outra natureza como exemplo de cidadania e ética; (c) firmar parcerias 

para geração de aprendizado coletivo; (d) exercer o voluntariado para aprender 

participando.  

 Motivação para o empreendedorismo social: criar e maximizar o valor social por meio 

de ações inovadoras com potencial de replicação. Sobre as atitudes motivacionais ao 
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empreendedor relevantes a essa categoria, cabe citar: (a) sentir gratidão em relação à 

vocação de empreender social; (b) atribuir determinação para concretizar as ações socais; 

(c) ter otimismo frente aos espaços e contextos de futura intervenção; (d) converter a 

indignação perante as desigualdades sociais em ações de intervenção efetivas; (e) canalizar 

a inquietação social na busca de produtos, processos ou métodos inovadores capazes de 

ampliar as intervenções sociais; (f) traduzir por meio de ações a sua preocupação contínua 

com a realidade social. 

 Trajetória de liderança social: conjunto de ações relativas ao bem comum que afetaram 

diretamente um grupo ou organização por meio de valores e projetos, provocando e 

inspirando novas mudanças nas relações sociais. Quanto às atitudes relevantes a essa 

categoria, vale destacar: (a) formalizar ações e projetos de intervenção em organizações 

sociais; (b) estabelecer justiça a partir de ações e projetos sociais; (c) gerar permanente 

transformação social para autonomia dos indivíduos; (d) desenvolver continuamente ações 

inovadoras para a intervenção social e ambiental; (e) ampliar de forma contínua a 

intervenção social para outros contextos e localidades.  

 

Sobre o entendimento de como as categorias espaços e contextos de aprendizagem, 

motivação para o empreendedorismo social e trajetória de liderança social podem afetar o 

processo de formação do empreendedor social, é possível concluir que as atitudes do empreendedor 

social são construídas e renovadas continuamente no decorrer da sua história de vida, não se trata, 

portanto, de uma formação que ocorre apenas em detrimento da atuação profissional e acadêmica, 

mas requer, primordialmente, a atuação como cidadão em um mundo que demanda pertencimento 

e reconstrução das relações sociais (Figura 14).  

A essência da proposta pedagógica para o Empreendedorismo Social deve, portanto, basear-

se na aprendizagem pela participação, ou seja, os indivíduos aprendem pela participação 

colaborativa em múltiplos espaços e contextos sociais (formal e informal), como salas de aula, 

laboratórios, núcleos de capacitação, incubadoras, mercado, comunidades locais, instituições e 

projetos sociais, associações e também junto ao núcleo familiar. À medida que aprendem 

participando, esses atores se tornam agentes pertencentes e interventores de uma realidade social 

colaborativa (Figura 14).  
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Figura 14 – Modelo propositivo do Processo de Formação do Empreendedor Social  
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(a) sentir gratidão em relação à 

vocação de empreender 

socialmente; (b) atribuir 

determinação para concretizar as 

ações socais; (c) ter otimismo 

frente aos espaços e contextos de 

futura intervenção; (d) converter 

a indignação perante as 

desigualdades sociais em ações 

de intervenção efetivas; (e) 

canalizar a inquietação social na 

busca de produtos, processos ou 

métodos inovadores capazes de 

ampliar as intervenções sociais; e 

(f) traduzir por meio de ações a 

sua preocupação contínua com a 

realidade social.

(a) formalizar ações e projetos de 

intervenção em organizações 
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partir de ações e projetos sociais; 
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autonomia dos indivíduos; (d) 
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inovadoras para a intervenção 

social e ambiental; e (e) ampliar de 

forma contínua a intervenção 

social para outros contextos e 

localidades. 

Processo de Formação do Empreendedor Social
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Cabe destacar ainda que todo esse processo de formação, inicialmente, é alicerçado 

pelos valores individuais de gratidão e justiça social do empreendedor, sendo, portanto, os 

insumos sociais que deverão ser compartilhados e referenciados pelos grupos envolvidos nos 

projetos sociais. Além disso, nota-se que o processo de formação do empreendedor social 

requer o desenvolvimento de capacidades com a qual (1°) identifica-se a necessidade ou 

oportunidade de mudança social, (2°) formula-se a resposta para tal necessidade ou 

oportunidade, (3°) implementa-se um plano de ação coletivo e (4°) replica-se a intervenção 

social em outros contextos e comunidades (Figura 14). 

A título de exemplificação, destaca-se a empreendedora social Merula Anargyrou, que 

após a criação da Abrasta (Associação Brasileira de Talassemia), atuou na elaboração de um 

novo sistema de tratamento de referência mundial que preencheu lacunas e ofereceu treinamento 

aos médicos. Após o aprendizado adquirido na Abrasta e pela sensibilização da doença de seu 

filho, Merula iniciou então um novo projeto paralelo, a criação da Abrale (Associação Brasileira 

de Linfoma e Leucemia). À frente das instituições, Abrasta e Abrale, ela tem mudado a história 

do tratamento, os prognósticos, o papel do governo e a qualidade de vida das pessoas. Já Cybele 

Oliveira não poupou esforços para instituir nas pessoas a capacidade de gerar mudanças e 

conquistar autonomia ao longo da sua atuação como professora na Chapada Diamantina, 

apostou na aplicação de ações pedagógicas novas na região, incluindo o aprendizado fora da 

sala de aula, o atendimento voluntário a crianças com dificuldades de aprender e a organização 

de um programa de auxílio a professores. O amadurecimento dessas ações motivou a 

empreendedora a criar o Icep (Instituo Educacional Chapada), instrumento de formalização das 

ações sociais que mais tarde garantiram a aplicação das ações pedagógicas do instituto em outras 

regiões do nordeste (Figura 14). 

Nesse sentido, à medida que os empreendedores sociais renovam a suas trajetórias de 

liderança por meio de novos projetos sociais, emergem, novos contextos e espaços de 

aprendizagem, muitas vezes coletivos e informais, renovando, assim, as motivações do 

empreender social. Ao final desse fluxo interdependente e dinâmico de mudanças, tem-se o 

valor social coletivo que foi gerado pelo desenvolvimento e/ou combinação de produtos, 

processos e/ou métodos inovadores que possibilitam a melhoria da qualidade de vida do outro 

e/ou reduzem as desigualdades, resultando, então, em intervenções sociais com potencial de 

replicação / ampliação em outros contextos e comunidades (Figura 14).  
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Por fim, pode-se concluir que o processo de formação do empreendedor social é dependente 

do desenvolvimento e da renovação de insumos, capacidades, atitudes e resultados “de” e “para” a 

inovação social (Figura 14).  

Podemos inferir que o modelo propositivo apresentado para o processo de formação do 

empreendedor social está interligado em três eixos: espaços e contextos de aprendizagem, 

trajetória de liderança social e motivação para o empreendedorismo social, determinados 

simultaneamente pela formação adquirida de modo formal, não formal e informal, que 

integradas geram o desenvolvimento de capacidades para a inovação social.  

 Nesse sentido, observou-se, conjuntamente ao processo educativo formal, que novas 

concepções educativas devem ser produzidas nos espaços do empreendedorismo social, 

também encarados como ambientes de aprendizado, que requerem diferentes ações com 

atividades diversificadas, que desenvolvam no empreendedor social valores individuais e 

compartilhados, suscitados por autonomia e respeito às identidades. Portanto, a formação do 

empreendedor social é resultado dos processos educativos que ganham novos significados em 

diferentes espaços e contextos de formação e que, ao se relacionarem, não perdem sua 

identidade. Certamente, essas diferenças se complementam e se aproximam à medida que, 

intencionalmente ou não, seu objetivo, tal qual o objetivo da educação, é o desenvolvimento 

pleno do ser humano. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Com as análises efetuadas por meio das histórias de vidas dos empreendedores sociais 

vencedores e finalistas do concurso realizado pela Folha de S.Paulo, no período de 2005 a 2013, 

foi possível extrair uma metodologia que poderá ser observada pelas esferas educacionais e 

empresariais para o processo de formação de novos empreendedores sociais. As histórias de 

vida apontaram, não somente aspectos particulares de uma dada trajetória individual, mas de 

um conjunto de empreendedores de destaque (vencedores e finalistas do concurso Prêmio 

Empreendedor Social), resultando em um conjunto de características vinculadas às habilidades 

e competências que podem ser desenvolvidas e adquiridas com a finalidade de formação do 

empreendedor social. 

 A fim de especificar como esse processo de formação é concretizado, destaca-se, na 

elaboração do modelo propositivo do Processo de Formação do Empreendedor Social aqui 

apresentado, a necessária e pertinente retomada das categorias de análise adotadas na 

metodologia e consideradas nos pressupostos de pesquisa: a) espaços e contextos de 

aprendizagem, b) trajetória de liderança social e c) motivação para o empreendedorismo social.  

Em relação à categoria espaços e contextos de aprendizagem, percebe-se que o 

empreendedor social, evidentemente, possui uma formação definida como ‘formal’, pois todos 

os empreendedores aqui analisados possuem formação universitária. A importância desse fator 

se da pela necessidade do empreendedor adquirir habilidades e competências por meio de um 

processo educacional que leve em consideração um conjunto de conhecimentos acadêmicos 

que oriente o trabalho estratégico de um empreendedor, no entanto, apenas esse conhecimento 

formal não é suficiente para que uma pessoa ultrapasse o status de empreendedor para 

empreendedor social.  

 A pessoa que pretende inserir-se no universo do empreendedorismo social 

necessariamente precisa de experiências que só são adquiridas em contextos com uma dinâmica 

interativa mais específica como, por exemplo, o da família, que costumeiramente promove às 

pessoas uma vivência de situações que tocam diretamente em questões éticas e de cidadania, 

que formam o caráter e norteiam a vida, proporcionando um olhar mais atento para o outro e 

seus problemas, um olhar adquirido especialmente no espaço informal. Afinal, o que está em 

pauta aqui são pessoas que empreendem voltadas para o social e não para a implementação de 
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negócios lucrativos financeiramente num cenário sócio-político-econômico cada vez mais 

acirrado.  

 No contexto da categoria trajetória de liderança social, o empreendedor social precisa 

também de experiências vividas na coletividade, ou seja, no “espaço não formal”, 

experimentando o voluntariado e sentindo a vontade de fazer algo a fim de atenuar ou até 

mesmo sanar problemas alheios por meio de ações inovadoras. A liderança para o 

empreendedorismo social amplia o sentido de pertencimento, na qual existe uma afirmação de 

valores, intrinsecamente enraizados que resultam das ações sociais, que possam atender as 

necessidades coletivas, principal característica do Terceiro Setor. Nesse sentido, as histórias de 

vida permitiram relacionar os principais eventos e seus desdobramentos resultantes das 

experiências de liderança do empreendedor social, que ao construir e consolidar sua identidade 

como agente de transformação, resultado das suas trajetórias de vida, tanto pessoal quanto 

profissional, também dá sentido e passa a ser referência para a construção de identidade 

coletiva. 

 E finalmente em relação à categoria motivação para o empreendedorismo social, o 

sentir-se motivado para esta prática empreendedora é de extrema importância, pois é o 

combustível que gera energia suficiente para ‘o agir’ diante de uma situação problema 

identificada no social e colocar em prática um conjunto de atitudes de transformação social. 

Destaca-se aqui a extrema importância da tomada de consciência do empreendedor social para 

que se possa medir o peso e as consequências de alguns atos e ações, só com ela as pessoas têm 

condições de agir em momentos posteriores. São várias as pessoas que perderam e perdem a 

oportunidade de propor ações que beneficiariam tanto o lado pessoal como o coletivo, 

justamente por não tomarem consciência do que lhes acontece num determinado momento e 

simplesmente deixam que os acontecimentos passem, o que normalmente é essência do 

empreendedor social. Isso nos faz apontar como uma das estratégias pertencentes ao universo 

do empreendedor social formado pela não formalidade, ou seja, aquele que aprende com a vida 

e na vida, experimentando situações e compartilhando-as com os outros. 

 Tais reflexões apontam para o modelo propositivo do Processo de Formação do 

Empreendedor Social, como algo que busca realizar uma combinação de metodologias que 

integram e sistematizam conhecimentos teóricos, em complemento a um conjunto de atividades 

que despertem na prática o sentido do empreendedorismo social decorrentes das possibilidades 
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existentes nos diferentes espaços de formação “formal”, “informal” e “não formal”, sendo essas 

as possibilidades que podem ser construídas e reconstruídas em diferentes espaços e 

modalidades educativas e que passam a colaborar para a construção de metodologias para a 

formação do empreendedor social.  

 Dessa forma, as metodologias de formação do empreendedor social não devem ser 

excludentes, e sim possibilidades em que diversas ações conjugadas e desenvolvidas, 

simultaneamente, em diferentes espaços de formação, possam viabilizar dinamicamente a 

formação do empreendedor social, tanto ao que se refere à ampliação de uma trajetória de vida 

vinculada à liderança social, quanto à motivação para o empreendedorismo social. Portanto, o 

modelo propositivo do Processo de Formação do Empreendedor Social busca integrar o saber 

científico a outras práticas de ensino ao reconhecer os diferentes conhecimentos oriundos de 

diferentes espaços de formação.  

 Para tanto, mais do que uma matriz curricular com disciplinas sobre empreendedorismo, 

Terceiro Setor e economia solidária, é importante promover a “Socialização Empreendedora” 

dos cursos universitários a partir de ações didáticas que, integrados aos conteúdos 

desenvolvidos tanto nos espaços de formação formal, informal como não formal, possibilitem 

o desenvolvimento de habilidades e competências para a liderança e motivação social por meio 

da vivência prática, envolvimento e pertencimento social e, principalmente, pelo desejo e a 

prática da transformação social. 

Em complemento ao modelo de formação do empreendedor social proposto e 

corroborando com a “Socialização Empreendedora” dos cursos universitários, destacam-se as 

seguintes ações didáticas: 

 

I. A proposta pedagógica institucional das Instituições de Ensino Superior deverá basear-se na 

aprendizagem pela participação, ou seja, atores universitários (estudantes e professores) 

deverão aprender essencialmente pela participação colaborativa em múltiplos ambientes de 

aprendizagem social (formal e informal), como salas de aula, laboratórios, núcleos de 

capacitação, incubadoras, comunidades locais e mercado. À medida que aprendem 

participando, esses atores se tornam agentes replicadores do empreendedorismo social, 

formando uma rede de agentes sociais que aprendem pela participação. 
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II. Cada curso universitário deverá identificar também as sinergias e possibilidades de absorção 

das atitudes que são decisivas à formação do empreendedor social, atualizando, portanto, o 

perfil profissiográfico do aluno egresso, sendo necessário considerar as seguintes atitudes 

previstas no modelo de formação do empreendedor social proposto: 

 

• atitudes em prol da aprendizagem social: (a) buscar a autossuperação física, intelectual ou 

social; (b) estabelecer referência familiar ou paterna ou de outra natureza como exemplo de 

cidadania e ética; (c) firmar parcerias para geração de aprendizado coletivo; (d) exercer o 

voluntariado para aprender participando;  

 

• atitudes em prol da motivação social: (a) sentir gratidão em relação à vocação de empreender 

socialmente; (b) atribuir determinação para concretizar as ações socais; (c) ter otimismo frente 

aos espaços e contextos de futura intervenção; (d) converter a indignação perante as 

desigualdades sociais em ações de intervenção efetivas; (e) canalizar a inquietação social na 

busca de produtos, processos ou métodos inovadores capazes de ampliar as intervenções 

sociais; (f) traduzir por meio de ações a sua preocupação contínua com a realidade social; 

 

• atitudes em prol da liderança: (a) formalizar ações e projetos de intervenção em organizações 

sociais; (b) estabelecer justiça a partir de ações e projetos sociais; (c) gerar permanente 

transformação social para autonomia dos indivíduos; (d) desenvolver continuamente ações 

inovadoras para a intervenção social e ambiental; (e) ampliar de forma contínua a intervenção 

social para outros contextos e localidades.  

 

III. Em um segundo momento, será necessário identificar as disciplinas de formação 

profissional com maiores possibilidades de aderência e interdisciplinaridade ao 

empreendedorismo social. 
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IV. As disciplinas aderentes ao empreendedorismo social deverão prever atividades de ensino, 

pesquisa e/ou extensão capazes de promover reflexão e ação sobre as necessidades e 

oportunidades de inovação social regionais, nacionais ou mesmo internacionais.  

 

V. As atividades pedagógicas de “Socialização Empreendedora” realizadas particularmente nas 

disciplinas poderão incorporar as seguintes abordagens: 

 

• os espaços das atividades pedagógicas deverão compreender análises de casos sociais fictícios 

para fortalecer o aprendizado e, posteriormente, a real visitação e acompanhamento de 

demandas sociais existentes; 

 

• o significado das atividades pedagógicas deverá levar em consideração o pertencimento e o 

apego dos estudantes aos espaços reais e fictícios analisados, sendo importante, portanto, que a 

escolha desses espaços seja compartilhada para gerar sentido e valor à aprendizagem; 

 

• os resultados esperados das atividades pedagógicas deverão prever o desenvolvimento de 

inovações sociais ou a possibilidade de prevenção ou correção de problemas sociais já 

existentes.  

 

Sabendo-se que o conhecimento sempre será um processo em construção, portanto, a 

proposta de “Socialização Empreendedora” dos cursos universitários e suas ações didáticas 

podem e devem ser ainda objeto de novos estudos que visem a formação do empreendedor 

social. 

 Em relação às limitações da presente pesquisa, fica estabelecida a necessidade de um 

olhar com a devida parcimônia que a amostragem exige, não sendo possível realizar 

generalizações acerca dos resultados obtidos que estão explicitamente relacionados aos 

empreendedores sociais analisados, uma vez que o processo de amostragem foi intencional e 

contemplou um universo de 59 empreendedores sociais vencedores e finalistas do concurso 

Prêmio Empreendedor Social.  



138 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

ADAM, Jean-Michel. A linguística textual: introdução à análise textual dos discursos. São 

Paulo, 2008. 

ALBERTI, Verena. Ouvir contar: textos em história oral. Rio de Janeiro: Editora FGV, 

2004.  

ALBUQUERQUE, Antonio Carlos Carneiro de. Terceiro Setor: história e gestão de 

organizações. São Paulo: Summus, 2006. 

ALMEIDA, D.; SEVERINO, A. J. Premissas e desafios da Pesquisa na Pós-graduação em 

Educação: da relevância social ao cuidado epistemológico. São Paulo: In: Anais IV Encontro 

de Pesquisa Discente do Programa de Pós-graduação em Educação da Uninove. São 

Paulo: Editora Uninove, 2011, v.1, p.1-16. 

ALVORD, S. H.; BROWN, L. D.; LETTS, C. W. Social entrepreneurship and societal 

transformation: an exploratory study. The Journal of Applied Behavioral Science, vol. 40, n. 

3, p. 260-282, 2004. 

ARAÚJO FILHO, Geraldo Ferreira de. Empreendedorismo criativo – a nova dimensão da 

empregabilidade. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2007. 

AUSTIN, J.; STEVENSON, H.; WEI-SKILLERN, J. Social and Commercial 

Entrepreneurship: Same, Different, or Both? Entrepreneurship Theory and Practice, n. 30, 

v. 1, p. 1-22, 2006. 

AUSTIN, James E. Parcerias. Tradução de Lenke Peres. São Paulo: Futura, 2001. 

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. Disponível 

em: <http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/ 

Galerias/Arquivos/conhecimento/relato/tsetor.pdf>. Acesso em: 23 mar. 2014, 22h16.   

BANDURA, A. Social cognitive theory in cultural context. International Review, v. 51, n. 2, 

p. 269-290, 2002. 



139 

 

 

BARBIERI, J. C. A contribuição da área produtiva no processo de inovações tecnológicas. 

Revista de Administração de Empresas, São Paulo, v. 37, n. 1, p. 66-77, 1997. 

BARQUERO, A. V. Desarrollo, redes e innovación: lecciones sobre desarrollo endógeno. 

Ediciones Pirámide, 1999. 

BAUMAN, Zygmunt. Vidas despedaçadas. Tradução Carlos Alberto Medeiros. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar Editores, 2005. 

BERNARDI, Luiz. Manual de empreendedorismo e gestão: fundamentos, estratégias e 

dinâmicas. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

BERTERO, Carlos Osmar. Ensino e pesquisa em Administração. São Paulo: Thomson 

Learning, 2006. (Coleção Debates em Administração). 

BOM ÂNGELO, Eduardo. O movimento empreendedor no Brasil. In: BRITTO, Francisco; 

WEVER, Luiz. Empreendedores brasileiros: vivendo e aprendendo com grandes nomes. 

Rio de Janeiro: Campus, 2003. 

______. Empreendedor corporativo: a nova postura de quem faz a diferença. Rio de 

Janeiro: Campus, 2003. 

BOMBARDIER Rogers. J. A. Um roteiro para desenvolver o empreendedorismo. Cadeira 

de Empreendedorismo Rogers - J. A. Bombardier. HEC Montéal. Relatório intitulado: Mapa 

rodoviário para um Quebec Empresarial, 2003. 

BRITTO, Francisco; WEVER, Luiz. Empreendedores brasileiros: vivendo e aprendendo 

com grandes nomes. Rio de Janeiro: Campus, 2003. 

CAMARGO, Mariângela Franco et al. Gestão do Terceiro Setor no Brasil. São Paulo: 

Futura, 2001. 

CANTILLON. Richard. Ensayo sobre la naturaleza del comercio em general. México: 

Fondo de Cultura Económica, 1996. 

CENTRO DE EMPREENDEDORISMO SOCIAL E ADMINISTRAÇÃO EM TERCEIRO 

SETOR. Disponível em: <www.ceats.org.br>. Acesso em: 23 mar. 2014, 20h41. 

CERTO, S.; MILLER, T. Social entrepreneurship: Key issues and concepts. Business 

Horizons, n. 51, p. 267- 271, 2008. 

http://www.ceats.org.br/


140 

 

 

COELHO, Simone de Castro Tavares. Terceiro Setor: um estudo comparativo entre Brasil e 

Estados Unidos. São Paulo: Editora SENAC, 2000. 

COSTA, Alessandra Mello da Costa; BARROS, Denise Franca; CARVALHO, José Luis 

Felicio. A dimensão histórica dos discursos acerca do empreendedor e do 

empreendedorismo. Curitiba: Revista de Administração Contemporânea - RAC, v.15, n. 2, 

art.1, p. 179-197, mar.-abr. 2011.  

DAVID, D. E. H. Intra-empreendedorismo social: perspectivas para o desenvolvimento 

social nas organizações. Santa Catarina: 2004. 204p. Tese de Doutorado (Programa de Pós-

graduação em Engenharia de Produção) – Universidade Federal de Santa Catarina, 

Florianópolis. 

DAVIS, S. Social entrepreneurship: towards an entrepreneurial culture for social and 

economic development, Prepared by request for the Youth Employment Summit, p. 7-11. 2002. 

DEES, J. G. et al. The Meaning of Social Entrepreneurship. Original Draft: October 31, 

1998. 

DEES, J. G.; ECONOMY, P. Social entrepreneurship. Enterprising Nonprofits: A Toolkit for 

Social Entrepreneurs. New York: John Wiley & Sons, 2001.  

DEGEN, Ronald Jean. Empreendedorismo: uma filosofia para o desenvolvimento sustentável 

e a redução da pobreza. Revista de Ciências da Administração, v. 10, n. 21, p. 11-30, 

mai./ago. 2008. 

DOLABELA, F. Oficina do empreendedor: a metodologia de ensino que ajuda a 

transformar conhecimento em riqueza. São Paulo: Cultura Editores Associados,1999. 

DORNELAS, José Carlos Assis C. A. Empreendedorismo: transformando ideias em 

negócios. Rio de Janeiro: Campus, 2001. 

_____. Empreendedorismo na prática: mitos e verdades do empreendedor de sucesso. Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2007. 

DRUCKER, Peter Ferdinand. Inovação e espírito empreendedor (intrepreneurship): prática 

e princípios. 7. reimpr. Tradução de Carlos J. Malferrari. São Paulo: Pioneira Thomson, 2003.   

DUTRA, Elza. A narrativa como uma técnica de pesquisa fenomenológica. Revista Estudos 

de Psicologia: Universidad  Autónoma Del Estado Del México. 2002, p. 371-378.  



141 

 

 

FARFUS, D.; ROCHA, M. C. de S. Inovação Social: um conceito em construção. In: Inovações 

Sociais, Coleção Inova; vol. II, Curitiba: SESI/SENAI/IEL/UNINDUS, p. 13-34, 2007. 

FARRELL, Larry C. Entrepreneurship. Fundamentos das organizações empreendedoras: 

técnicas que as tornam competitivas. Tradução e adaptação de Heraldo da Silva Tino. São 

Paulo: Atlas, 1993.  

FERNANDES, Rubem Cesar. Privado porém público: o terceiro setor na América Latina. 

Rio de Janeiro: Relumé-Dumará, 1994. 

FERRAREZI, Elisabete Roseli. A reforma do marco legal do Terceiro Setor no Brasil: A 

criação da Lei das OSCIP (Lei 9.790/99). 2007, 308p. Tese de Doutorado. Universidade de 

Brasília – Instituto de Ciências Sociais – Departamento de Sociologia, Brasília.  

FILION, Louis Jacques. Empreendedorismo: empreendedores e proprietários-gerentes de 

pequenos negócios. Revista de Administração. São Paulo: v. 34, n. 2, p. 05-28. Abr.-jun. 

1999. 

______. Empreendedorismo e gerenciamento: processos distintos, porém complementares. 

Revista de Administração de Empresa - RAE Light, São Paulo, v. 7, n. 3, p. 2-7, jul.-set. 

2000. 

_____. Empreendedorismo: empreendedores e proprietários gerentes de pequenos negócios. 

Revista de Administração. São Paulo, v. 34, n. 2, p. 5-28, abr.-jun. 1999. 

______. Visão e relações: elementos para um metamodelo da atividade empreendedora. 

Revista de Administração de Empresas – RAE– EAESP/FGV. São Paulo 33(6): 50-51, 

nov.-dez. 1993.  

FLEURY, M. T .L; FISCHER. R. M. Desenvolver competências e gerir conhecimento em 

diferentes arranjos empresariais: o caso da indústria brasileira de plásticos. In: FLEURY, M. 

T. L.; OLIVEIRA Jr., M. de M. (org.). Gestão estratégica do conhecimento: integrando 

aprendizagem, conhecimento e competências. São Paulo: Atlas 2001. 

FOLHA DE S. PAULO – UOL. Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/fundacao_schwab.shtml>. Acesso em: 20 

mar. 2013, 16h15. 

http://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/fundacao_schwab.shtml


142 

 

 

FREIRE, Paulo.  Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 27. ed. 

São Paulo: Paz e Terra, 2003 (Coleção Leitura). 

FREITAS, H.; JANISSEK, R. Análise léxica e análise de conteúdo: técnicas 

complementares, seqüenciais e recorrentes para exploração de dados qualitativos. Porto 

Alegre: Sagra Luzzatto, 2000.  

FREITAS, H.; JANISSEK, R. Análise léxica e análise de conteúdo: técnicas complementares, 

seqüenciais e recorrentes para exploração de dados qualitativos. Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 

2000.  

FREITAS, M. E. Cultura organizacional: evolução e crítica. São Paulo: Thomson Learning, 

2007. 

FRIEDLAENDER, G. M. S. Metodologia de Ensino-Aprendizagem visando o 

Comportamento Empreendedor. Tese (Doutorado em Engenharia de produção) - Programa 

de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da Universidade Federal de Santa Catarina, 

Florianópolis – SC, 2004. 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS. Disponível em: <www.fgvsp.br/cets/>. Acesso em: 20 

jun. 2014, 16h52. 

FUNDAÇÃO SCHWAB.  <www.schwabfoundseoy.org/brasil 01/10/2013>. Acesso em: 01 

dez. 2013, 13h30. 

GALVÃO, C. Narrativas em Educação. Ciência e Educação. Bauru, v. 11, n. 2, p. 327-345, 

2005. 

GATTI JÚNIOR, Décio e INÁCIO FILHO, Geraldo (orgs.). História da educação em 

perspectiva: ensino, pesquisa, produção e novas investigações. Campinas, SP: Autores 

Associados, Uberlândia, MG: EDUFU, 2005. (Coleção memória da Educação). 

GATTI JÚNIOR, Décio. Reflexões teóricas sobre a história das instituições Educacionais. 

XI Encontro Regional de História. Núcleo de Minas Gerais da Associação Nacional de 

História. V.6, n.2, jul./dez. 2000. 

GOHN, Maria da Glória. Movimentos sociais e redes de mobilizações civis no Brasil 

contemporâneo. Petrópolis: Vozes, 2010, p 7-81. 

http://www.schwabfoundseoy.org/brasil%2001/10/2013


143 

 

 

______. Educação não formal, participação da sociedade civil e estruturas colegiadas nas 

escolas. Revista ENSAIO – Avaliação e Políticas Públicas em Educação. Rio de Janeiro: 

Fundação Cesgranrio, v. 14, n. 50, p. 27-38, jan./mar. 2006. 

______. A pesquisa na produção do conhecimento: questões metodológicas. EccoS – Revista 

Científica. São Paulo: Uninove, v. 7, n. 2, p. 253-274, jul.-dez. 2005. 

______. Educação não formal e o educador social: atuação no desenvolvimento de projetos 

sociais. São Paulo: Cortez. 2010 (Coleções questões da nossa época). 

______. Educação não-formal e cultura política: impactos sobre associativo do terceiro 

setor. São Paulo: Cortez, 2001 (Coleção Questões da Nossa Época, v.71). 

______. Movimentos sociais e educação. São Paulo: Cortez, 2001. (Coleção Questões da 

Nossa Época, v. 5). 

______. Não fronteiras: universos da educação não formal. São Paulo. Itaú Cultural, 2006, 

96p.  

______. O protagonismo da sociedade civil: movimentos sociais, ONGs e redes solidárias. 

GOHN,São Paulo: Cortez, 2008. (Coleção Questões da Nossa Época, v.123). 

______. Teoria dos movimentos sociais. 7. ed., São Paulo: Loyola, 7.ed. 2008.  

HEIS, Renata de Martins Faria Vieira. Empreendedorismo social: uma concepção de 

programas de projetos sociais no contexto da formação acadêmica. 2006. 208p. Tese de 

Doutorado (Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção) – Universidade Federal 

de Santa Catarina, Florianópolis.  

HÉRBERT, R. F.; LINK, A. N. In search of the meaning of entrepreneurship. Small Business 

Economics. v. 1, n. 1, p. 39-49, 1989. 

______.The entrepreneur as innovator. Journal of Technology Transfer. v. 31, n. 5, p. 589-

597, 2006. 

HILÁRIO NETO, G. Diagnóstico e análise do perfil do empreendedor joseense. 2004. 

116p. Dissertação de Mestrado. Unitau – Universidade de Taubaté, Taubaté. 

HISRICH, Robert D. Toward an organization model for entrepreneurship education. In 

Conference Internationalizing Entrepreneurship Education and Training. Dortmund, 

Germany, jun.1992. 



144 

 

 

HISRICH, Robert d.; PETERS, Michael. P. Empreendedorismo. Porto Alegre: Bookman, 5 

ed., 2004. 

HOOGENDOORN, B.; PENNINGS, E.; THURIK, R. What Do We Know about Social 

Entrepreneurship? An Analysis of Empirical Research. International Review of 

Entrepreneurship, n. 8, v. 2, p. 1-42, 2010. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censos demográficos. 

Disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em: 23 jan. 2014, 16h35.   

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Diretoria de pesquisa, 

coordenação de trabalho e rendimento, pesquisa nacional por amostra de domicílios. 

Disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em: 23 jan. 2014, 14h31.   

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Estatísticas de 

empreendedorismo: 2008 / IBGE – Estudos e pesquisas. Informação geográfica - Diretoria de 

Pesquisas: Rio de Janeiro: IBGE, 2011, 89p.  

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Fundações privadas e 

associações sem fins lucrativos no Brasil – 2010. Disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso 

em: 23 jan. 2014, 17h31.   

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Indicadores de 

desenvolvimento sustentável: Brasil, 2010 / IBGE – Estudos e pesquisas. Informação 

geográfica. Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais (e) Coordenação de 

Geografia. Rio de Janeiro: IBGE, 2010, 450p. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Pesquisa nacional por 

amostra de domicílios. Disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em: 23 jan. 2014, 16h58.   

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Sistema de contas 

nacionais. Disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em: 23 jan. 2014, 14h52.   

JACOBUCCI, Daniela Franco Carvalho. Contribuições dos espaços não formais de 

educação para a formação da cultura científica. Uberlândia: Em Extensão. v.7, 2008. 

JOSSO, Marie-Christine. História de vida e projeto: a história de vida como projetos e as 

“histórias de vida” a serviço de projetos. Educação e Pesquisa. São Paulo, v. 25, n. 2, jul.-

dec. 1999. 



145 

 

 

LANDIM, Leilah. A invenção das ONGs – Do serviço invisível à profissão impossível. 

1993. 239p. Tese de Doutorado. (Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social) – 

Museu Nacional e Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.  

LARROUDÉ, Elisa Rodrigues Alves. Accountability de organizações do espaço público 

não estatal: uma apreciação crítica da regulação brasileira. 2006. 187p. Dissertação Mestrado 

– Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas – EAESP-

FGV, São Paulo.  

LEE, R. M.; ESTERHUIZEN, L. Computer software and qualitative analysis: Trends, issues, 

and responses. International Journal of Social Research Methodology, v. 3, p.231-243, 

2000. 

LEI FEDERAL n.º 9.608/98 – PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA – Casa Civil. Disponível 

em: < www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9608.htm>. Acesso em: 20 mar. 2013, 14h23. 

LEI FEDERAL n.º 9.790/99 – PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA - Casa Civil. Disponível 

em: < www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9790.htm>. Acesso em: 20 mar. 2013, 13h02. 

LEZANA, A. G. R., TONELLI, A. O comportamento do empreendedor. In: DE MORI, F. 

(org.). Empreender: identificando, avaliando e planejando um novo negócio. Florianópolis: 

Escola de Novos Empreendedores, 1998. 

LIMA, M. C. Monografia: a engenharia da produção acadêmica. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 

2008.  

MACÊDO, F. M. F.; BOAVA, D. L. T. Relação empreendedor e reconhecimento social. In: 

XI Seminários em Administração. São Paulo, SP, 2008. Anais… São Paulo, SEMEAD, 2008. 

MAIR, J.; IGNASI, M. Social entrepreneurship research: A source of explanation, 

prediction, and delight. Journal of world business, n. 41, v. 1, p. 36-44, 2006. 

MARIANO, Jefferson. Introdução à economia brasileira. 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2012.  

MARTINS, G. de A. Estudo de caso: Uma estratégia de pesquisa. 1 ed. São Paulo: Editora 

Atlas, 2006.  

MASKELL, P. Social capital, innovation and competitiveness. In: Baron, Stephen; Field, 

John; Schuller, Tom (Ed.). Social capital: critical perspectives. Oxford: Oxford University 

Press, 2000. 



146 

 

 

MASSETO, Marcos Tarciso. Competência pedagógica do professor universitário. São 

Paulo: Summus, 2003. 

MEIHY, José Carlos Sebe Bom; HOLANDA, Fabíola. História oral: como fazer, como 

pensar, São Paulo: Contexto, 2007. 

MELO NETO, Francisco de Paulo de; FRÓES. Cesar. Empreendedorismo social: a 

transição para a sociedade sustentável. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2002. 

MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Martins; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. 

Livro Curso de Direito Constitucional. 4. ed., São Paulo: Saraiva, 2009. 

MINAYO, M. C. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. Rio de Janeiro, 

Hucitec-Abrasco, 1992. 

MINUZZI, J.; BELINAZO, D. P.; LEZANA, Á. G. R. As relações entre empreendedorismo 

e marketing social. As Relações entre Empreendedorismo e Marketing Social. In: II Seminário 

de Gestão de Negócios. Curitiba, PR, 2005. Anais... Curitiba-PR, 2005. 

MODESTO, Paulo. Reforma administrativa e marco legal das organizações sociais no Brasil: 

as dúvidas dos juristas sobre o modelo das organizações sociais. Revista do Direito 

Administrativo. Rio de Janeiro, p. 195-212, out.-dez. 1997. 

MURPHY, P. J.; LIAO, J.; WELSCH, H. P. A conceptual history of entrepreneurial thought. 

Journal of Management History, v. 12, n. 1, p. 15-35, 2006. 

NASSIF, V. M. J. et al. Contribuição para o Entendimento das Competências do 

Empreendedor: a Derivação de um Esquema a partir de Relatos de Trajetórias Empresariais 

em Pequenas Empresas. In: ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-

GRADUAÇÃO E PESQUISA EM ADMINISTRAÇÃO, Curitiba, PR, 2004. Anais... Curitiba, 

EnANPAD, 2004. 

NAVARRO, A. M.; CLIMENT, V. C.; PALACIO, J. R. S. Emprendimiento social y 

empresas de inserción en España. Aplicación del método delphi para la determinación del 

perfil del emprendedor y las empresas sociales creadas por emprendedores. REVESCO, n. 106, 

tercer cuatrimestre, 2011. 

NOSELLA, Paolo  e AZEVEDO, Mário Luiz Neves de . A Educação em Gramsci. Rev. 

Teoria e Prática da Educação, v.15, n.2 .p.25-33, maio./ago. 2012. 



147 

 

 

NÓVOA, Antonio; FINGER Mathias. O método (auto) biográfico e a formação. Lisboa, 

Departamento de Recursos Humanos da Saúde, 1988. 

OLABUENAGA, J. I.; ISPIZUA, M. A. La descodificacion de la vida cotidiana: métodos 

de investigacion cualitativa. Bilbao, Universidad de Deusto, 1989. 

OLABUENAGA, J.I.R.; ISPIZUA, M.A. La descodificacion de la vida cotidiana: metodos 

de investigacion cualitativa. Bilbao, Universidad de deusto, 1989. 

OLIVEIRA, E, M. Empreendedorismo social no Brasil: atual configuração, perspectivas e 

desafios notas introdutórias. Revista da FAE, Vol. 7, n. 2, p. 9-18, 2004. 

OLIVEIRA, Edson Marques. Empreendedorismo social no Brasil: fundamentos e 

estratégias. 2004. 538p. Tese de Doutorado (Faculdade de História, Direito e Serviço Social) 

– Universidade Estadual Paulista, Franca.  

OLIVEIRA, Inês Barbosa de. Boaventura & Educação. 2. ed., Belo Horizonte: Autêntica, 

2008. 

PARENTE, C. et al. Empreendedorismo social: contributos teóricos para a sua definição. Atas 

do XIV Encontro Nacional de Sociologia Industrial, das Organizações e do Trabalho Emprego 

e coesão social: da crise da regulação à hegemonia da globalização, p. 268-282. Lisboa: 

APSIOT, 2011. 

PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. Os primeiros passos da reforma gerencial do Estado de 1995. 

Revista Brasileira de Direito Público – RBDP, BELO Horizonte, a. 6, n. 23, p. 145-186, 

out./dez.2008. 

______. A reforma do Estado dos anos 90: lógica e mecanismos de controle. Brasília: 

Cadernos MARE – Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, v. 1, 58p. 

1997. 

______. Estado, Sociedade Civil e Legitimidade Democrática. São Paulo: Lua Nova: Revista 

de Cultura e Política. n. 36, 1995. 

______. Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. Câmara da Reforma do Estado 

(Elaborado pelo Ministério da Administração Federal e da Reforma do Estado). Brasília, 68p. 

1995. 



148 

 

 

PEREIRA, S. M. A formação do empreendedor. 2001. 204p. Tese de Doutorado (Programa 

de Pós-graduação em Engenharia de Produção) – Universidade Federal de Santa Catarina, 

Florianópolis. 

PINCHOT III, G. Intrapreneuring: Why you don’t have to leave the company to become an 

Entrepreneur. EUA: Harper & Row, 1985. 

______. Intrapreneuring. Por que você não precisa sair da empresa para tornar-se um 

empreendedor. Tradução de Nivaldo Montingelli Jr. São Paulo: Harbra, 1989. 

PINCHOT III, Gifford; PELLMAN, R. Intraempreendedorismo na prática: um guia de 

inovação nos negócios. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 

PRIOSTE, C. D. Liderança Estratégica e Gestão de Conflitos no Terceiro Setor. 2004. 

Disponívelm:<http://www.rits.org.br/gestao_teste/ge_testes/ge_tmes_maio2004.cfm>.Acesso 

em: 10 jan. 2009. 

RICHARDSON, R. J. Pesquisa Social: Métodos e Técnicas. Atlas: São Paulo, 1999.  

ROCHA, Ludmilla Elyseu. Educação e Direito – uma luta cidadã. 2008. 179p. Tese de 

Doutorado (Programa de Pós Graduação em Educação) – Faculdade Federal do Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro. 

ROMANELLI, Geraldo. O Significado da Educação Superior para duas gerações de 

famílias de camadas médias. R. Brás. Est. Pedag., Brasília, v.6, n.184,p.445-476, set./dez. 

1995. 

SÁ, Marcio Gomes de; MELLO, Sérgio Carvalho Benício de. Aprendendo com as narrativas 

num estudo sobre reflexividade e articulação empreendedora. Rio de Janeiro: RAP, p. 175-

205, jan.-fev. 2009. 

SANTOS, S. A. (org.). Empreendedorismo de base tecnológica: evolução e trajetória. 2. 

ed., Maringá: Unicorpore, 2005. 

SARAIVA, Luiz Alex Silva. Métodos narrativos de pesquisa: uma aproximação. Revista 

Eletrônica de Gestão Organizacional. UFPE – Programa de Pós-Graduação em 

Administração, v. 5, n. 2, mai.-ago. 2007. 

SARKAR, Soumodip. O empreendedor inovador: faça diferente e conquiste seu espaço no 

mercado. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 



149 

 

 

SAVIANI, Demerval. Caderno de História da Educação. Uberlândia, Editora da 

Universidade Federal de Uberlândia, n. 4, jan./dez.2005, 2006. 

SAY, Baptiste Jean. Tratado de economia política. São Paulo: Abril Cultural. (Os 

Economistas), 1983. 

SCHUMPETER, Joseph Alois. Teoria do desenvolvimento econômico: uma investigação 

sobre lucros, capital, crédito, juro e o ciclo econômico. Tradução de Maria Sílvia Possas. São 

Paulo: Abril Cultural, 1982 (Os economistas).  

SILVA, Aline Pacheco et al. Conte-me sua história: reflexões sobre o método de história de 

vida. Mosaico – Estudos em Psicologia. UFMG, v. I, n. 1, p.25-35, 2007.  

SILVA, Reinaldo Oliveira da.  Teorias da Administração. São Paulo: Pioneira Thomson 

Learning, 2001. 

SLOAN, P.; LEGRAND, W.; SIMONS-KAUFMANN, C. A survey of social entrepreneurial 

community-based hospitality and tourism initiatives in developing economies. A new business 

approach for industry. Worldwide Hospitality and Tourism Themes, v. 6,  n. 1, p. 51-61, 

2014. 

SOUSA, E. G. ; BUENO, J. M. ; SOUSA, M. G. ; TECH, L. O Perfil do Empreendedor Social 

e Suas Dimensões de Atuação: Um Estudo de Seis Casos no Município de Uberlândia-MG. 

In: XXXVII Encontro da ANPAD - EnANPAD 2013, 2013, Rio de Janeiro/RJ. EnANPAD 

2013, 2013.  

TACHIZAWA, Takeshy. Organizações não governamentais e Terceiro Setor: criação de 

ONGs e estratégias de atuação. São Paulo: Atlas, 2002. 

TENÓRIO, Fernando (org.) Gestão de ONGs: principais funções gerenciais. 5. ed. Rio de 

Janeiro: Editora FGV, 2001. 

THOMPSON, J. L. The world of the social entrepreneur. The International Journal of Public 

Sector Management, vol. 15, n. 4/5, p. 412, 2002. 

TONDOLO, R. R. P.; TONDOLO, V. A. G.; BITENCOURT, C. C. Correlação entre Elementos 

do Capital Social e Orientação Empreendedora: Um Estudo Exploratório. Revista Eletrônica 

de Ciência Administrativa, v. 12, n. 1, 2013.  



150 

 

 

WEBER, M. A ética protestante e o espírito do capitalismo. São Paulo: Pioneira/ Thomson 

Learning, 2001. 

WIEVIORKA, Michel. Em que mundo viveremos? São Paulo: Editora Perspectiva, 2006 

(coleção estudos 2015). 

YUKL, G.; GORDON, A.; TABER, T. A hierarchical taxonomy of leadership behavior: 

integrating a half century of behavior research. Journal of Leadership e Organizational 

Studies, v.9, n.1, 2002. 

 

 

 



151 

 

 

APÊNDICE A – Mapa do Concurso “Empreendedor Social” de 2005 

 

Empreendedor 

Social 
Frases de impacto Formação intelectual e social Trajetória de liderança  

Motivação para o empreendedorismo 

social  

 

Eliana Tiezzi 

Nascimento 

"Disseram que eu estava ficando 

louca. Parei de contar para colegas o 

que estava fazendo, porque recebi 

muitas críticas"; "Os pacientes vinham 

em crise, melhoravam e saíam. Mas 

alguns voltavam e iam perdendo 

capacidade cognitiva e concentração. 

Não via sentido no que eu fazia"; "A 

direção topou, e os pacientes se 

envolveram muito"; "Um paciente me 

disse: 'Esse papel é horroroso, isso é 

um lixo'. Muitos falaram assim, e eu 

comecei a perceber que as falas 

mostravam que o papel era um bom 

intermediário para falar sobre as 

questões internas"; "Sentiram que o 

que faziam era valorizado pelos 

outros, situação à qual não estavam 

acostumados, pois uma produção 

psicótica não faz sentido para a 

sociedade"; "Para o sistema, o 

paciente tem sempre de viver em 

contenção"; "Esse contato muda o 

imaginário coletivo. São pessoas que 

têm uma doença, mas que também têm 

outros interesses. Independentemente 

da patologia, a vida não pode parar." 

1.Nasceu em São Paulo. Formação em 

psicóloga e psicanalista. 

1.Tudo começou com um pedido de 

Natal. Em 1994, a psicóloga trabalhava 

em uma clínica psiquiátrica e passava 

por uma "crise dos sete anos" no 

trabalho. Mas o pedido natalino partiu 

da direção da clínica: ensinar os 

pacientes a fazer cartões de Natal. 

Como, por segurança, era proibido usar 

tesoura, estilete e até pincel, entrou em 

cena o papel reciclado, que a psicóloga 

conheceu ao ver um programa infantil 

com a filha. 2. Foi então que Eliana 

percebeu o papel do reciclado. 

Estimulados a transformar o "papel feio" 

em peças bonitas, os pacientes se 

empolgaram e começaram a vender o 

que produziam. O fim é preparar as 

pessoas para voltar ao mercado de 

trabalho e à vida social e incentivá-las a 

traçar projetos pessoais.3.Como eles, 

Eliana também tem seus desejos: fazer 

de sua iniciativa uma franquia social, 

cotas nas empresas para pacientes 

psiquiátricos e uma espécie de Bolsa 

Trabalho para eles.  

1.Uma experiência de vida traumática 

costuma ser a inspiração para 

empreendedores criarem um projeto social. A 

psicóloga e psicanalista Eliana Tiezzi 

Nascimento, 44, não passou pelo batismo de 

fogo. No desenrolar de sua trajetória 

profissional, partiu da observação apurada 

para mudar a vida das pessoas que 

encontrou.Espinhoso foi convencer os outros 

de que sua idéia daria certo, referindo-se ao 

projeto Papel de Gente, que hoje reúne 25 

pacientes psiquiátricos que têm transtornos 

psíquicos (como neurose grave e psicose).2. 

Em uma casa na Aclimação (zona oeste de 

São Paulo), eles reciclam papel para fazer 

cadernos, cartões, agendas e outros brindes 

vendidos a empresas parceiras.3. Eliana 

também notou que a venda dos artefatos 

reacendeu desejos que há muito haviam sido 

abafados pelos efeitos do sofrimento psíquico 

- como comprar uma roupa nova ou convidar 

uma "paquera" para sair.3. Juntando todos os 

ingredientes, ela formatou um projeto social. 

Mas, ao colocar os preceitos no papel, sofreu 

bastante resistência de seus pares. 

Especialmente porque achava que não era 

arriscado dar tesouras aos pacientes.4. Hoje, 

ela recebe pacientes encaminhados por 

serviços de saúde, a maior parte da rede 

pública, para a etapa de sociabilização - eles 

continuam fazendo tratamento psiquiátrico. 

Quando o projeto pessoal deles está pronto e 

eles se sentem preparados para lidar com os 

obstáculos, é hora de deixar a Papel de Gente. 
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Elizabeth 

Vargas 

"Sei que sou meio briguenta e 

centralizadora, mas não tenho medo 

nem de cara feia nem de poderoso. 

Sou muito exigente comigo mesma e 

tenho um lado prático, de tomar 

atitudes, que traz segurança à equipe"; 

"Ele (Pai)  me levava ao estádio para 

ver futebol e me incutia ideais 

políticas. Foi pracinha na Segunda 

Guerra e sempre discutia temas 

democráticos em casa. Eu tinha 13 

anos quando Jânio Quadros renunciou, 

e meu pai me carregou com ele para 

Porto Alegre. Foi se alistar no Grupo 

dos 11, formado pelo Leonel Brizola 

para se opor aos militares. Durante a 

viagem, dizia: 'Você vai ser 

enfermeira da guerra civil'"; "Meu 

apartamento foi invadido, chegaram a 

torturar uma amiga, que nunca 

participou de nada, para saber do meu 

paradeiro. Eu e meu namorado [o 

economista Jorge Mattoso, atual 

presidente da Caixa Econômica 

Federal] tivemos de mudar para São 

Paulo"; "Foi lá [em Paris] que comecei 

a me tornar feminista. Os 

companheiros comunistas admiravam 

a militância das mulheres, desde que 

ficassem longe de cargos 

importantes"; "Percebi que nunca 

tinha vivido como cidadã comum"; 

"Jamais consegui pensar minha 

existência desligada de uma ação 

social". 

1. Natural de Roca Sales (RS), filha 

única de uma professora compenetrada e 

de um mecânico de idéias libertárias, 

adorava a companhia do pai .Fã de 

futebol, apaixonada por sapatos 

diferentes e eternamente ligada em alta 

voltagem. Fala ágil e gestos 

contundentes, é dona de um sorriso que 

desmonta o interlocutor, que ela encara 

sempre com meiguice e determinação. 

Assim é a socióloga Elisabeth 

Vargas,gaucha,  57, a força motriz que 

imprime ritmo e dinâmica aos projetos da 

UniSol - a Universidade Solidária que 

ajudou a fundar há dez anos e que dirige 

até hoje.2. Aos 16, ela já havia lido o 

"Manifesto Comunista" e livros de Karl 

Marx. A guerra civil não veio, mas o 

golpe que levou os militares ao poder em 

1964 mexeu com os brios da moça. Ela, 

que sempre sonhara com um mundo mais 

igualitário, já estava cursando História na 

Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul quando foi fisgada pela militância do 

Partido Operário Comunista.3. Assumir 

posições de confronto aos militares era 

pôr a vida em risco. Quando a coisa 

apertou, os dois fugiram Ela e o 

namorado). Ela morou no Chile, na Suíça 

e na França. 4. Foi lá que botou na 

cabeça que queria ser mãe. Tinha 30 anos 

quando nasceu Francisco e, pela primeira 

vez, permitiu-se pensar em si mesma. Em 

1978, voltou ao Brasil. 

1.coordena a arrecadação de recursos e a 

articulação das parcerias entre 

universidades (públicas e privadas), 

empresas, organizações e prefeituras, 

peças fundamentais para que o trabalho 

aconteça.A clareza com que vislumbra a 

magnitude dos projetos e a defesa 

ardorosa que faz de suas opiniões (nem 

sempre palatáveis aos patrocinadores) 

contaminam todos os que descobrem a 

UniSol.2. O comando funciona. Sob a 

coordenação dela, a UniSol tornou-se a 

única organização brasileira capaz de 

mobilizar 20 mil estudantes voluntários 

e 200 universidades públicas e privadas 

para uma mesma causa: implementar 

projetos sociais em cerca de mil 

comunidades brasileiras. 

1.Fundada em 1995, a entidade é uma Oscip 

(Organização da Sociedade Civil de Interesse 

Público) que capta recursos dos setores 

público e privado e reúne universidades, 

empresas e Estado para que atuem em 

projetos de voluntariado e trabalho 

comunitário.2. Amiga da ex-primeira-dama 

Ruth Cardoso, acabou trabalhando no comitê 

de criação do Comunidade Solidária, que 

seria o embrião da UniSol. 

Eugenio 

Scannavino 

Netto 

"Tem de ter firmeza, tem de estar 

muito atento para não te passarem a 

perna. Eu jogo forte, mas não blefo, 

tenho um bom cacife, que é o meu 

trabalho"; "A medicina me deu isso. 

Quando há uma emergência, todo 

1. Nasceu em Campinas (SP).2.Quando o 

médico Eugenio Scannavino Netto foi 

visitar o pai, que estava com câncer, à 

beira da morte, disse a ele: "Obrigado, 

pai, por tudo que você fez por mim". 

Levou uma boa bronca. "Nunca mais fale 

1.Eugenio é o típico homem que dá tudo 

para não abandonar uma briga. É dessa 

cara-de-pau e dessa aparente 

inconseqüência que vem sua força 

inovadora.2.Conflitos não faltam, mas 

ele os enfrenta com uma serenidade 

1.No projeto de Eugenio, que reduziu a 

mortalidade infantil de Santarém, só ganha 

cloro quem aprende gestão comunitária, 

quem brinca de circo, quem faz o próprio 

jornal, a própria rádio e as próprias atrações 

de TV. Nada é de graça. Saúde só com 
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mundo fica nervoso, menos o médico. 

A medicina me ensinou a ficar em paz 

em horas críticas"; "Não entendo 

como as pessoas podem ser tão 

ignorantes. Ser feliz é tão simples, tão 

fácil. Por que é que tem tanto ódio?"; 

"Eu não trocaria de vida, mas às vezes 

me lembro das contas. Minha vida é 

totalmente instável, não tenho salário, 

não tenho carteira assinada, não vou 

ter aposentadoria, não consigo nem 

trocar o escapamento do carro";  "Há 

quase 20 anos começamos( Eugênio e 

o irmão Caetano) a utilizar a arte e o 

circo para a educação. Fizemos de 

forma participativa, como construção 

multilateral do saber. Nosso apoio era 

a cultura, a realidade e a linguagem 

mocoronga". 

isso", ouviu. "Se você for digno, e a 

única coisa que eu te dei foi dignidade, 

faça para os outros muito mais e muito 

melhor do que fui capaz de fazer por 

você".3.De casa, trouxe outras duas 

lições. A primeira, diz ele, é que a vida é 

um jogo - um jogo de pôquer,conta, 

sorriso no rosto. A outra regra que 

sempre lhe repetiram é só entrar onde 

souber sair. Confessa,  Eugenio não sabe, 

mas essa lição, por mais que queira, ele 

possivelmente não aprenderá nunca.4. 

Eugenio é uma criança cheia de dúvidas. 

Quer saber do mundo, do outro, dos 

olhos do outro.5. A pureza e a 

ingenuidade são marcas do "doutor". 

Eugenio pensa tanto no mundo que 

pouco cuida de si. Tem, vale dizer, uma 

casa no meio da floresta, na beira de um 

igarapé que fica em uma área que ele 

ajudou a preservar - comprou o terreno 

de um fazendeiro para evitar que ficasse 

com uma madeireira. É uma cabana de 

madeira, que não tem paredes - como os 

sonhos do dono. 

inesperada. É questionador, mas 

abomina a violência. Seu protesto é o 

trabalho, é a cartada certeira - e calma - 

de quem tem nas mãos o jogo certo e 

limpo. É por isso que ele aposta tudo. 

alegria. O lugar era a região banhada pelos 

rios Amazonas, Tapajós e Arapiuns, próxima 

a Santarém, no Pará, onde se tornou "herói 

mocorongo", que é também como se chama o 

santareno, aquele que nasce em Santarém. 

João Carlos 

Leite 

“ "Ninguém quis [vir], e isso doía." 

Corajoso, descobriu uma solução 

caseira: "Fomos ver a cooperativa de 

crédito que ia abrir em Alpinópolis". 

A idéia foi "importada" e, em um mês, 

o mecânico da cidade virou o gerente, 

e o dono do boteco, o contador”; 

"Quando receberam pela primeira vez, 

choraram, abraçaram, trouxeram 

frango e doces."  

1. mineiro, casado, dois filhos, 

Agrônomo. 2.Um estudo aponta que o rio 

São Francisco nasce em Medeiros, não 

em São Roque de Minas, como sempre se 

acreditou. Se for verdade, não será o 

primeiro golpe na auto-estima da cidade 

mineira de 6.000 habitantes, que só 

sobreviveu graças à ação de João Carlos 

Leite. A tiros, fazendeiros foram 

expulsos de lá em 1972 para a construção 

do parque nacional da serra da Canastra. 

3.Em 1991, o Banco Central liquidou a 

Minas Caixa, e o local ficou sem banco, 

financeiramente dependente da vizinha 

Piumhi. A cidade teve decréscimo 

populacional dos anos 60 aos 90.2.Dono 

1.Formou um grupo para pedir ajuda ao 

prefeito e convencer algum banco a 

montar um posto. Ouviu "não" até do 

Banco do Brasil.2. A prefeitura deu 

energia, telefone e um espaço de 24 m2. 

Hoje, a entidade constrói sua terceira 

sede, de 1.400 m2. 3.Ao assumir o papel 

de banco, João fez com que 800 

aposentados ficassem e gastassem ali. 

1.Fundada em 1991, a cooperativa oferece 

crédito em vários setores, como a cafeicultura 

e o milho. Todos passaram a usar a 

cooperativa continuam fiéis, mesmo com o 

Banco Postal e as funções bancárias da 

lotérica. 2.Só João tinha diploma 

universitário, e foi eleito presidente do 

Sicoob Saromcredi. Sicoob significa Sistema 

de Cooperativas de Crédito do Brasil, e 

Saromcredi mescla as letras da cidade com a 

palavra crédito. O objetivo era oferecer o 

mínimo do serviço bancário. 3. A palavra 

para João é inconformismo. É esse o 

sentimento que o move e que não o deixa 

sossegar. Ele não sabe por quanto tempo será 

o cabeça do Saromcredi. O sucessor, ele já 
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de loja de insumos agrícolas, João sentia 

a fuga no bolso. 

escolheu: Bruno Oliveira Faria, 25, que, 

tímido, diz que tem "muito a aprender". 

Karen Worcman 

"Eu gosto de contar a história das 

pessoas"; "O museu é algo difícil de 

encaixar. Minha profissão, também. Já 

aprendi a conviver com isso", 

pondera."São conceitos difíceis de 

serem explicados, acho que é porque 

são inovadores mesmo"; A forma 

como encaramos a realidade depende 

da história de cada um. Eu tenho, 

desde criança, um interesse grande 

pelo outro"; "Ele era uma pessoa 

altamente empreendedora e me 

ensinou que as coisas deveriam ser 

construídas, criadas"; "É dom, o que 

se há de fazer;  "Eu adorava ouvir a 

conversa dos outros quando era 

pequena"; "Sou ambiciosa, 

completamente abusada"; "Eu sou 

movida a muitas perguntas e me 

fascino com o que os outros me 

contam. Ouvir histórias é como 

colecionar outras vidas". 

1.Nascida no Rio de Janeiro em uma 

típica família judaica, Karen teve na 

figura do pai, um imigrante polonês 

fugido da guerra, o exemplo maior de 

vida e dedicação. As histórias de família, 

que povoaram toda a sua formação, 

foram decisivas para que a historiadora 

enxergasse o mundo a seu modo e se 

interessasse pelo que os outros tinham 

para contar.2.Foi durante o ensino médio, 

na efervescência dos movimentos 

estudantis contra a ditadura, que Karen se 

engajou de vez no compromisso de olhar 

o outro.3. Formou-se em história  com 

pós-graduação em lingüística.4. É uma 

historiadora que escolheu a tangente 

entre a docência e o concurso público e 

desenvolveu um projeto que desafia 

rótulos. Por isso seus interlocutores 

sempre a observam, em princípio, com 

olhos questionadores. 

1.A idéia nasceu de um estalo. Eram 

meados da década de 1980; o cenário, os 

corredores da Universidade Federal 

Fluminense, no Rio de Janeiro, onde 

Karen buscava ferramentas para 

entender como a história se formava. 2. 

A angústia de descobrir seu papel no 

mundo a fez recusar os modelos 

tradicionais. Conceber um projeto 

inovador foi como acalmar muitas 

perguntas que lhe tiravam o sono. 

1.Bota inovador nisso. A idéia que Karen 

formatou é a de um museu sem paredes, mas 

com endereço fixo, aonde as pessoas não vão 

para ver, mas para serem vistas. Além disso, 

ela quis dar voz justamente àqueles que não 

são ouvidos, àqueles quaisquer, que têm 

histórias boas para contar justamente por 

serem comuns. E criou um museu de 

colecionar gente.2.No acervo virtual 

(www.museudapessoa.net) há depoimentos 

registrados em áudio, vídeo e texto. A ele 

podem ter acesso tanto os que pretendem 

contar como os que querem ouvir histórias de 

vida. O museu conta com 18 programas de 

formação, 54 projetos de memória 

institucional, além de 4.600 depoimentos 

cadastrados.  
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Sônia Maria da 

Silva 

"Toda vez que caía, chorava, nem 

tanto pela dor, mas pela busca do 

carinho. A resposta era sempre a 

mesma: 'Seca as lágrimas, levanta, 

sacode a poeira e dá a volta por 

cima'."; "nós;  "ao lado de". 

1.Sobrenome: Silva. Cargo: presidente. 

Residência: Distrito Federal. 

Escolaridade: ensino fundamental. 

Compromisso: social.2.Coincidências à 

parte, esse é o resumo da biografia de 

Sônia Maria da Silva, 43, líder da 

cooperativa 100 Dimensão ( com fins 

lucrativos), localizada no coração do 

país.2. Filha de mãe solteira e irmã de 

outros seis, de pais diferentes,  foi criada 

dentro de rígidos padrões. A mãe, Odete 

Maria José da Silva, auxiliar de 

enfermagem, trabalhou até descobrir um 

câncer. Fria e severa, quase não dava 

carinho aos filhos. Sônia se lembra bem 

disso. Sem mágoas, diz acreditar que a 

mãe era sábia e só quis prepará-la para a 

dureza da vida.3. O pai, Arlindo José dos 

Santos, Sônia só conheceu aos 12 anos, 

sem a mãe saber. A revelação foi feita 

por uma amiga da família. Assim que se 

apresentou, foi acolhida por ele, pela 

madrasta e por 17 irmãos. Generoso, 

criava mais cinco órfãos. No pai, ela 

entendeu a origem de seu espírito 

solidário.4.Casada e mãe de dois filhos, o 

segundo com síndrome de Down, viu a 

vida virar de ponta-cabeça. Para cuidar 

do filho, abandonou o trabalho como 

auxiliar de enfermagem, mesma função 

da mãe.5. A empreendedora separa a 

cooperativa da vida pessoal.  Na vida, 

dois sonhos: casar-se de véu e grinalda e 

reencontrar o irmão mais velho, Antonio 

Francisco da Silva, que saiu de casa aos 

20, após brigar com a mãe. A última 

carta trazia no remetente a cidade de 

Guarulhos (SP). 

1.Mulher, negra e pobre, sabia que a 

vida não seria fácil. Para atingir 

objetivos, pôs em prática todas as suas 

características. Da mãe, herdou o 

pragmatismo; do pai, a solidariedade; do 

irmão mais velho, o patriotismo. 

2.Transformando lixo em artigos de 

moda, de papelaria  em móveis, a 100 

Dimensão atendia 20 famílias em 2000. 

Hoje, são 200. A renda mensal de cada 

um gira em torno de R$ 400. O que 

realça seu valor social é o centro 

comunitário, com assistência 

odontológica, capacitação profissional, 

educação e atividades artísticas. .3. 

Embora singular, Sônia conjuga suas 

ações sempre no plural, usando o "nós". 

Nas reuniões que preside, nunca senta-se 

na ponta da mesa. Expressões como "à 

frente de" são imediatamente trocadas 

para "ao lado de".4. Para a organização, 

a meta é construir uma megausina de 

plásticos, que reunirá outras 13 

cooperativas locais. 

1. A renda do marido não conseguiu segurar 

as despesas: venderam tudo e foram morar 

em uma barraca na periferia. Inconformada, 

reunia-se com outras famílias do 

assentamento para debater como gerar renda. 

Até que, um dia, por acaso, ouviu na TV: "O 

lixo é a solução do mundo''. Esses segundos 

mudaram sua vida. 2.O que liga Sônia ao 

poder de Brasília é o lixo. De lá, ela tira a 

matéria-prima que, transformada em renda, 

alimenta 200 famílias de Riacho Fundo, 

região pobre do Plano Piloto. 
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Teresa Costa 

d'Amaral 

 "Vamos abrir a porta. Que venham 

fechar depois". 

1.Por trás das lentes, uma mulher cheia 

de paciência e doçura (mas sem melaço). 

Que mais poderia dar uma filha de "anjos 

na terra" como o poeta, jornalista e 

imortal Odylo Costa, filho, com vírgula 

(morto em 1979), e Nazareth, pintora de 

anjos, crianças e sonhos?2.Aurora, irmã 

de Teresa, nasceu deficiente. Aos 12, 

morreu, depois de ensinar muito e 

aprender pouco -nunca falou, só sabia 

sorrir, mas nunca foi escondida pela 

família. Seu irmão mais velho tinha 18 

anos quando foi morto por um menino de 

rua. O pai de Teresa não só se envolveu 

com a questão do "menor" como 

recuperou o rapaz que matou seu 

filho.3.Em 81, nascia Felipe, sobrinho de 

Teresa. Olho puxado, cabelo liso, 

síndrome de Down. Era especial e único 

como toda criança. E ela mesma, Teresa, 

viu-se grávida e com rubéola. Certa de 

que teria um filho deficiente, fez um 

aborto. São resgates duros, mas que ela 

conta como notícias de amor.4.Do 

casamento que gerou Teresa foram 

padrinhos três poetas: Carlos Drummond 

de Andrade, Manuel Bandeira e Ribeiro 

Couto. E é com poesia que, como 

ocorreu com o pai, o irmão, Aurora e 

Felipe, "bichos no céu", Nazareth será 

transformada em norte -pelas mãos de 

Teresa e por sua reconstrução diária de si 

mesma. Com toda a força da delicadeza. 

1.Pensar como deficiente é o melhor 

elogio que Teresa Costa d'Amaral, 56, 

pode receber. É com esse talento que ela 

conquista admiradores, derruba paredes 

e debruça a alma sobre o IBDD 

(Instituto Brasileiro de Defesa dos 

Direitos da Pessoa Portadora de 

Deficiência), com sede no Catete, no 

Rio.O nome pomposo do instituto não 

faz jus à simplicidade de quem o 

reconstrói todos os dias. E ela sabe que o 

IBDD é cantiga incompleta, apesar das 

realizações.2. Atua no Rio de Janeiro, 

lidando com defesa de direitos e 

inclusão de deficientes 

1. Fundado em 1990, o Instituto Brasileiro de 

Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de 

Deficiência – IBDD -  organização sem fins 

lucrativos, que busca  não sentir pena de 

quem se vê deficiente. As outras se 

distribuem em trabalho, esporte e direito. 

Cursos de profissionalização e um serviço de 

recolocação garantem espaço no mercado de 

trabalho. O esporte dá auto-estima e treina 

também atletas: são oito medalhas 

paraolímpicas conquistadas. E há advogados 

para cobrar na Justiça os direitos negados na 

prática. 
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Viviane Senna 

“Com tudo o que o país tem e é, é 

inaceitável que não possa dar certo. 

Temos 500 anos não dando certo. Isso 

é responsabilidade nossa. Fomos uma 

elite irresponsável, focada nos 

próprios interesses, de costas para o 

Brasil, voltada para a Europa e para os 

EUA";  "Ter dinheiro não torna a 

coisa fácil, não significa nada. O 

governo, por exemplo, tem muito 

dinheiro. O problema é o que se faz 

com isso. Eu poderia sentar dez 

minutos por semana e assinar um 

monte de cheques, distribuí-los por 

instituições. Depois, iria passear no 

shopping, esquiar nos Alpes. Dez 

minutos. Mas não acredito que isso 

ajude." 

1."Você é famosa?", pergunta uma 

criança. "Não, meu irmão é que é", 

responde Viviane Senna, 48, psicóloga e 

empreendedora.2.Não é verdade. As 

pessoas falam dela. Falam muito, mas 

não a conhecem. Só o que se sabe de 

Viviane é que ela tem dinheiro, que é 

irmã de Ayrton e que não passa seus dias 

entregue a futilidades. Mas o que 

exatamente faz essa mulher ninguém 

sabe dizer. 

1.Os gestos delicados e os olhos 

expressivos (marejados quando falam de 

sonhos) revelam uma firmeza 

impressionante. Tudo em Viviane é 

refletido, é pensado, mas não é por falta 

de espontaneidade. Há nela uma 

necessidade de tomar as rédeas de tudo -

pelo menos, do que é possível tomar.2.O 

instituto é como Viviane. Só o que se 

sabe dele é que beneficia muitas crianças 

e adolescentes. O que ele faz de fato 

ninguém sabe.3.A entidade fabrica 

tecnologias sociais, estratégias para 

desenvolver o potencial das pessoas. O 

esporte, a arte e a informática são 

instrumentos para o mesmo fim: ensinar 

a sonhar, e a fazer os sonhos se tornarem 

realidade.As tecnologias desenvolvem 

competências pessoais (ter projeto de 

vida, auto-estima), sociais (aprender a 

ouvir o outro, respeitar limites, regras e 

diferenças), cognitivas (ler, fazer 

cálculo, transformar informações em 

conhecimento) e produtivas (saber 

gerenciar, planejar, organizar-se para o 

mundo do trabalho). 

1.É fácil falar que ela faz porque é rica. 

Muitos têm dinheiro. É óbvio dizer que para 

ela tudo é mais simples, já que o sobrenome 

Senna é uma engenhosa chave mestra. É 

verdade, mas de nada vale um sobrenome 

sem um sonho.2.O sonho é o que Ayrton lhe 

assoprou dois meses antes de morrer, mas 

que já era dela. É também uma angústia forte, 

intensa, que vem da certeza de que é possível 

mudar. No país, Viviane enxerga o potencial 

que vê nas crianças.3. O acidente que matou 

Ayrton em 1994 mudou a vida da psicóloga 

introvertida. Tirou-a de seu cantinho seguro, 

no qual se refugiava desde os tempos de 

pequena, do colégio de freiras em São Paulo. 

Naquele mesmo ano, fundou o Instituto 

Ayrton Senna.4. Dois anos depois, ficou 

viúva. Mãe de três filhos, manteve o ritmo 

alucinante de trabalho que a faz se esquecer 

de si mesma. A tarefa que ela própria se 

impôs é árdua: é de atacado, não de varejo. 
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APÊNDICE B – Mapa do Concurso “Empreendedor Social” de 2006 

Empreendedor 

Social 
Frases de impacto Formação intelectual e social Trajetória de liderança  

Motivação para o empreendedorismo 

social  

Fábio Bibancos 

de Rosa 

"O foco não é a boca, mas o bem-estar 

do indivíduo"; "Estudei em colégio 

jesuíta e uma hora precisava escolher 

entre esporte e trabalho social. 

Detestava ficar com a turma dos 

atletas, toda aquela competitividade, 

então entrei para a alternativa, que 

tocava violão e ia para a favela"; "Sabe 

aquele encrenqueiro, aquele que não se 

conforma? Esse que tem veia para o 

projeto"; "Todos merecem tratamento, 

mas não em qualquer lugar. Quero que 

os dentistas atendam em seu 

consultório, onde têm os melhores 

equipamentos e oferecem qualidade 

máxima"; "É difícil ser o chefão. Eu 

gosto de dividir"; "Temos um enorme 

poder de articulação no consultório" ; 

"Os dentistas têm um baita poder. Nós 

somos profissionais da elite, por nossas 

cadeiras passa gente muito importante: 

políticos, empresários, jornalistas. 

Temos um enorme poder de articulação 

dentro do consultório, com pacientes 

fidelizados, já que alguns tratamentos 

são demorados. Precisamos, então, 

saber articular o que cada um pode 

fazer para ajudar"; "Na faculdade, a 

gente era obrigado a fazer aquilo e não 

tinha muito respaldo científico para 

discutir. Fui atrás de aprender para 

melhorar e poder dar informação para 

que as pessoas possam decidir o que é 

melhor para si, em vez de ficarem 

totalmente à mercê de um diagnóstico". 

1.  Nasceu no Ipiranga (zona sul), São 

Paulo.2. Para conciliar a vontade de 

ajudar os outros à habilidade manual, 

decidiu ser dentista.3. Formado, não 

demorou para voltar a ter um pé em 

cada mundo. Seu amigo Marco Ricca, 

ator, foi trazendo a seu consultório 

alguns colegas de profissão. O boca a 

boca cresceu tanto que Fábio ganhou o 

apelido de "dentista das estrelas".4. 

Professor, autor de livros e mediador 

de um "vídeochat", aposta no 

conhecimento para melhorar a vida das 

crianças que atende. 

1.Fora dos bancos escolares, ele começou a 

perceber que o dentista tinha em mãos um 

instrumento decisivo para transformar a 

realidade que o cerca.2.Perfeccionista, saiu 

por achar que podia melhorar e, aos poucos, 

foi montando a Turma do Bem, que, além de 

650 dentistas, reúne 400 voluntários que 

trocam correspondências com crianças que 

vivem em abrigos. 3.Usando seus 

instrumentos, Fábio quer tratar o que o 

sistema público não atinge. Para isso, a 

Turma do Bem vai a escolas públicas e 

aplica um questionário chamado de índice 

de prioridade para saber quem mais precisa 

de tratamento.4. Fábio está sempre pinçando 

os profissionais perfeitos para o projeto e 

ensina coordenadores regionais a replicar 

sua estratégia. 5. De colega em colega, já 

providenciou tratamento a 1.150 crianças e 

adolescentes em 150 cidades do país. Todos 

são atendidos até os 18 anos e em 

consultórios particulares, compartilhavam 

dúvidas e segredos, riam e choravam. A 

literatura surgia como forte mediadora entre 

o universo da ficção e o mundo real.  

1.Ainda no colégio, o menino que se 

avizinha a uma das maiores favelas do 

país, a de Heliópolis, teve o primeiro 

contato com o outro lado do muro. O 

menino tomou gosto pela ação social, mas 

não sucumbiu à tentação de virar padre. 2. 

Em tempos de abertura política, descobriu 

a força de lutar pelo que acha justo, como 

mais democracia na universidade - com 

direito a discurso libertário na festa de 

formatura.3. Na faculdade, Fábio Bibancos 

teve uma disciplina de atendimento a 

comunidades carentes, mas não aprovou a 

experiência. "Foi horrível, catastrófico. A 

gente extraía dente, e o cara cuspia no 

balde. Não era daquela maneira que eu 

queria ajudar".4. Retomou as ações 

sociais, como a idealização do "Adotei um 

Sorriso", da Abrinq (associação de 

fabricantes de brinquedos). 
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Jussara Matsuda 

"aprendeu que se possa ter prática de 

responsabilidade social prestando 

serviços médicos a preços justos e 

acessíveis à comunidade. Mesmo 

cobrando abaixo do mercado, a 

empresa ganha financeiramente;  "Não 

posso depender de recursos externos, 

que podem vir ou não"; "Tinha mais a 

fazer [pela população]"; "Vi que 

poderia fazer algo e devolver um 

pouco do que recebi"; "Percebi que 

precisava fazer algo. Fui estudar para 

entender esse lado empreendedor tão 

contido dentro de mim", 

1.Nasceu em Uberlândia (MG). 2. 

Formou em médica oftalmologista.3. 

Depois de se divorciar, conheceu um 

novo amor e mudou-se para 

Uberlândia, sua cidade natal. Ela casou 

com Massami Matsuda, ortopedista, 

colega de faculdade, e foi trabalhar em 

hospitais. 

1.Em 2001, criou uma clínica. Não havia, no 

entanto, orientação específica para o 

atendimento à população carente.2. Em um 

curso de pós-graduação surgia a idéia de 

uma "clínica cidadã", outros profissionais 

não tardaram a chegar -especialmente 

estimulados pela proposta de trabalho da 

clínica. Empresários da saúde também 

atenderam à convocação da médica.3. 

Administra a empresa que tem 19 

profissionais, dos quais 12 médicos, nas 

áreas de angiologia, clínica geral, 

dermatologia, ginecologia, oftalmologia, 

ortopedia, odontologia e nutrição, entre 

outras; as consultas são oferecidas a R$ 30. 

1.Ela abriu os olhos para o problema do 

atendimento a pessoas de baixa renda em 

1996. Morando em Brasília, dedicava 

quintas-feiras e sábados à comunidade de 

Paranoá.Contrastava com os outros dias da 

semana, quando atendia políticos em um 

consultório "herdado" após um acidente 

que matou o dono da empresa. 

 

Maria Tereza 

Leal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Quando eu tinha seis, sete anos, era 

freqüente faltar água no Rio. Então eu 

ia com meu pai a uma fonte próxima 

da Rocinha. Me encantei com o 

lugar";"Sou a linha de frente, monto 

estratégias, busco parceiros e eventos 

para dar visibilidade para a Coopa-

Roca"; Sou deus e diabo. Se, de um 

lado, articulo o grupo, do outro, sou eu 

quem fala: 'Não está certo, refaça'. Fico 

transitando no imaginário delas, mas 

acho saudável"; "Quando a artesã 

entende o sistema de cooperativa como 

um todo, compreende o papel dela. 

Sem isso, não conseguimos trabalhar 

prazos, escala e excelência. Na 

qualidade dessa relação se constrói o 

sucesso institucional e produtivo"; 

Estética não é algo que se constrói de 

uma hora para outra. É preciso lapidá-

la, não gostaria de ter alguém de fora 

da Rocinha fazendo isso", "Um sonho 

meu é que Karen Nicol, do Royal 

College of Art, a papisa do bordado na 

Inglaterra, venha para cá. Trará muito 

conhecimento técnico para as artesãs. 

 

1. Nasceu no Rio de Janeiro – RJ. 2. 

Formação em Ciências Sociais e apesar 

de ter a seus pés uma das mais 

cobiçadas paisagens brasileiras, é para 

dentro da favela que ela se volta.  

1. Fundadora, em 1987, da Coopa-Roca 

(Cooperativa de Trabalho Artesanal e de 

Costura da Rocinha), em que cem artesãs da 

favela da Rocinha (RJ) produzem artigos 

para alta-costura, comercializados por grifes 

brasileiras.2. Hoje, o maior desafio de Tetê é 

delegar a aprovação dos protótipos que serão 

feitos pela cooperativa -que, por serem os 

grandes desencadeadores do negócio, 

convencem e conquistam o parceiro.3.São19 

anos à frente da Coopa-Roca, cooperativa na 

qual cem artesãs da favela da Rocinha 

mostram técnicas artesanais para abastecer a 

alta-costura nacional e a estrangeira.4.Para 

treinar o olhar, as cooperadas visitam 

exposições e traçam novas referências. 

1. Aos seis anos ao buscar água em uma 

fonte conheceu a Rocinha e  o lugar se 

encantou com ela, pois logo a acolheu e 

lhe deu confiança.2..Se foi a deficiência no 

abastecimento de água da década de 60 

que apresentou uma à outra , foi Paulo 

Freire quem as uniu, literalmente. 

"Quando li seus textos, vi que o que eu 

queria fazer teria de ser naquele momento. 

Era a hora da virada", que, já estudante de 

ciências sociais, trocou as aulas que dava 

em Ipanema pelo voluntariado na favela. 
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Queremos virar um centro de 

excelência internacional em técnicas 

artesanais". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrícia Chalaça 

"Abrigar significa 'carinho'. Melhor, 

'carinho de mãe'"; "Algumas coisas me 

conflitavam: por que eu tinha uma vida 

tão diferente da daqueles meninos que 

dividiam o dia entre vender 'casquinho' 

[feito do crustáceo aratu] à beira-mar e 

caminhadas de quilômetros até a 

escola?" Na infância abastada, ao 

circular pelas ruas de Recife no carro 

guiado pelo motorista particular da 

família, não deixou de "olhar o que 

ocorria do outro lado da janela"; 

"Parece utopia, mas reformamos a casa 

sem um real no banco. E é assim até 

hoje"; "Sonho que estou voando de 

verdade e, lá embaixo, vejo tudo o que 

vou concretizar". 

1. Nasceu em Recife (PE). Formou em 

arquitetura e teve dois filhos. 

1. O sonho de acolher meninos descalços 

surgiu na infância de pés no chão na praia de 

Maracaípe, em Pernambuco, quando 

brincava com filhos de pescadores.2. 

Encontrou a Casa de Carolina, com quase 

cem crianças. Então, reuniu arquitetos, 

engenheiros, pedreiros, decoradores e 

empreiteiros. Buscou cimento, pedra, cal, 

tijolos, tinta, azulejo. Mobilizou mais de 500 

empresas. Em 45 dias de trabalho intenso, 

reformou o abrigo.3. Da Casa de Carolina 

para cá, durante sete anos, sua arquitetura 

social mudou 28 instituições em 15 Estados 

e no Distrito Federal. 4.Fundadora, em 1999, 

da Casa da Criança, que mobiliza 20 mil 

voluntários e 2.000 arquitetos e decoradores 

na reforma e na construção de abrigos, 

creches e casas de apoio a portadores de 

deficiências 

1.Era uma casa com chão quebrado, 

goteira no teto, parede manchada -de 

engraçada, não tinha nada. Ninguém devia 

morar ali, mas, no lugar, cada colchão 

abrigava uma criança.É a Casa de Carolina 

-e também de João, Marcelo, Ana, Rita, 

entre tantos outros meninos e meninas que 

compartilham quarto, dividem roupas e 

disputam colo em um abrigo público de 

Recife (PE). Todos vivem ali, longe da 

família.O termo abrigar, usado aqui como 

sinônimo de "acolher e proteger", segundo 

definições do Aurélio, ganhou outro 

significado no dicionário da arquiteta.2. A 

palavra “ abrigo”  foi a mola propulsora do 

nascimento da Casa da Criança, em 1999. 
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Willy Pessoa 

Rodrigues 

“Ficava imaginando por que as pessoas 

precisavam de tanta terra. Comecei a 

sonhar com o que poderia fazer"; "O 

grande problema da fome e da miséria 

no Brasil é a falta de informação"; 

"Mandala vem do sânscrito e significa 

'imagem do mundo'. O desenho é uma 

reprodução em pequena escala do 

Sistema Solar. Tudo está integrado a 

uma energia maior"; "É inaceitável que 

se passe fome com tantos recursos." 

1. Garoto, nascido em Pendência no 

Rio Grande do Norte e criado no 

interior rural da Paraíba, mostrava 

engenhosidade para mudar regras.2. No 

seminário, fez suas primeiras reflexões 

sobre a agricultura.3. Foi um longo 

caminho das broncas no serviço militar 

aos trabalhos como consultor, 

funcionário público, professor de 

educação física e construtor. 

1.A Mandalla fincou raízes em 90 

comunidades (12 Estados). 2.Seu sonho é 

ver mais mil Mandallas no país em cinco 

anos.  

1.Em 2001, estreou a maior de suas 

invenções: um sistema integrado de 

plantio, batizado de Mandalla (A Mandalla 

é um sistema de policultura com nove 

circunferências, ao longo das quais se 

cultivam verduras e legumes. Os três 

primeiros ciclos garantem a subsistência 

do agricultor; os próximos quatro, a 

geração de renda; e os últimos, o equilíbrio 

ambiental.2.Dois anos depois, nasceu a 

Agência Mandalla DHSA 

(Desenvolvimento Holístico Sistêmico 

Ambiental). 

Ana Moser 

"Aprendi com o esporte que cada um 

tem de dar seu máximo. Se tenho 

potencial e meu compromisso é dar 

100%, tenho obrigação de render esse 

tanto. Assim é na vida: seu lugar é do 

seu tamanho"; "Não sou melhor que 

ninguém, só ganhei visibilidade. Minha 

função como sortuda da história é dar a 

contrapartida a quem não teve tanta 

chance." 

1.Ana Moser nasceu em Blumenau 

envolvida pelo esporte. Seguindo os 

exemplos do pai, jogador 

semiprofissional de futebol, e do tio, 

campeão de atletismo, basquete e vôlei, 

a menina catarinense já deu os 

primeiros passos como esportista aos 

sete anos.2.Aos 16, saiu de casa e 

entrou em quadra para fazer história 

como jogadora de vôlei. Imbatível 

como atacante, foi eleita a melhor do 

mundo em 1990, no Mundial de 

Pequim.3. Com seu potente saque e 

suas rebatidas certeiras, ajudou a 

seleção a conquistar sua primeira 

medalha olímpica: a de bronze, em 

1996.4. Fora das quadras, Ana 

demonstrou ter um caráter tão forte 

quanto seu saque, eleito o melhor das 

Olimpíadas de 1992, em Barcelona. 

5.Ao final da competição, ela se 

afastou da seleção para liderar um 

boicote contra o técnico Wadson de 

Lima, por discordar de seu trabalho. 

Voltou no ano seguinte, quando o 

comando passou para as mãos de 

Bernardinho. 

1.O inconformismo com a desigualdade 

social e a falta de oportunidades para a 

população de baixa renda foi o que moveu 

um grupo de profissionais, liderados por ela, 

a fazer núcleos esportivos em bairros 

carentes de infra-estrutura, de olho no 

desenvolvimento de crianças e 

adolescentes.2. Fundadora, em 2001, do 

Instituto Esporte & Educação (IEE), 

organizado em núcleos esportivos 

implantados em regiões carentes de 18 

cidades brasileiras.  

1.Com o tempo, contusões a afastaram da 

rede, à qual deu adeus em novembro de 

1999. Foi então que a idéia de devolver à 

sociedade um pouco do que o esporte lhe 

proporcionou começou a se aquecer.2. O 

IEE não se resume a uma escolinha de 

esportes. Além das atividades de iniciação 

no vôlei, o instituto capacita professores 

de educação física para que passem às 

crianças não só as técnicas do vôlei mas 

também valores éticos e morais.3. O 

centro esportivo do Jardim São Luiz, na 

periferia da zona sul de São Paulo, é um 

oásis fincado no alto de uma colina do 

bairro, que figura entre os mais violentos 

da cidade, com altos índices de assassinato 

entre jovens. Para se instalar, o IEE 

negociou até com traficantes. 
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André François 

Junior 

"A foto é reflexiva"; "a evolução do 

saber se dá a partir da consciência do 

indivíduo sobre o mundo que o cerca". 

1.Disléxico desde que nasceu, o 

paulistano André François, virou 

fotógrafo logo após abandonar o 

colégio. Com dificuldades para ler, 

escrever e falar, trocou as letras pelas 

imagens para trilhar um caminho 

alternativo como linguagem.2.Em 

busca do tempo perdido, experimentou 

primeiro a pintura traçada a partir de 

fotos. Mas, com o tempo, quis ir além 

das cópias. Com 16 anos, revelou-se 

fotógrafo e viu que podia construir 

imagens com luz.3. De 2001 a 2004, o 

fotógrafo viveu sua grande catarse ao 

ver seu projeto quase naufragar por um 

calote. Nessa época, também viveu a 

dor de ver o filho, Tauã, em coma. A 

saída foi a transformação. "Foi um 

tempo difícil, um buraco negro, mas 

necessário para aprender".4. Hoje, é 

curioso ver que a pequena São Tomé 

das Letras tenha revelado tantas 

surpresas na vida de André. Lá, ele 

descobriu o poder da fotografia, a foto 

na lata e sua mulher, Cristiane, que 

conheceu quando transportava milho 

num jegue. É por essas e outras 

histórias que ele talvez prefira chamar 

essa cidade de São Tomé das Imagens. 

1. Cruzou continentes, sentiu de perto a dor 

do mundo e, ao retornar, focou as pedreiras 

de São Tomé das Letras (MG), onde fez seu 

primeiro livro.2. Em 1995, fundou a 

ImageMagica, que usa a fotografia em 

escolas e hospitais para promover educação, 

cultura e melhoria na qualidade de vida. 

1.Sina ou não, foi com essas letras que ele 

escreveu sua história. Lá, ao flagrar a 

pobreza, notou que crianças o perseguiam, 

fascinadas com a fotografia. Sem recursos, 

a saída foi improvisar. E, com latas de 

tinta, construiu máquinas fotográficas 

("pinholes", que seguem o princípio da 

câmara escura).2.A brincadeira virou coisa 

séria. As imagens obtidas com as 

"pinholes" despertaram nas crianças um 

olhar crítico sobre a realidade em que 

viviam. 3. Encantado com o processo 

mágico, fez diversas oficinas culturais até 

fundar, em 1995, a ImageMagica. Em 

1999, mergulhou nos estudos e descobriu 

que suas técnicas seguiam Paulo Freire.4. 

"Nesse projeto, distribuo máquinas digitais 

para que médicos, pacientes e familiares 

registrem os bastidores da saúde. Juntos, 

eles humanizam relações, que despertam 

um novo olhar sobre o cuidar" 

Auro Lescher 

"Tive uma infância muito bela, sem 

privações, mas psiquicamente 

dolorosa"; "A psiquiatria foi o caminho 

mais instigante que encontrei para me 

aprofundar na subjetividade humana e 

ajudar as pessoas a aliviar suas dores 

psíquicas e conquistar autonomia";  "A 

arte aumenta a propensão à busca do 

belo". 

1.O psiquiatra paulistano Auro Danny 

Lescher,  percebeu cedo que tinha a 

sensibilidade à flor da pele.2. Começou 

a fazer psicoterapia com 11 anos e só 

parou aos 31 anos.3. A tendência 

reflexiva, aliada a um grande gosto 

pela arte, acabou forjando o caráter de 

um psiquiatra que, hoje, vê na 

manifestação artística uma poderosa 

aliada terapêutica. 

1.Inspirados pela idéia de Paulo Freire, de 

que a educação deve oferecer "boniteza e 

decência", Lescher e alguns amigos criaram 

um espaço para várias oficinas, entre elas, as 

de artes plásticas, trabalhos em madeira e 

grafite.Os participantes -crianças e jovens 

em situação de risco - e seus familiares 

recebem atendimento psicossocial e 

clínico.2.Fundou o Projeto Quixote em 

1996, para possibilitar geração de renda e 

desenvolvimento sócio-educacional de 

crianças e jovens em situação de risco; em 

1.A primeira centelha do que viria a se 

transformar no Projeto Quixote apareceu 

quando Lescher fazia residência no 

Hospital São Paulo (SP). Observando 

pacientes da ala feminina da psiquiatria, 

ele percebeu que havia entre elas uma 

dinâmica semelhante à da história de um 

mito grego. Decidiu montar uma peça 

teatral. "Isso aproximou familiares, 

pacientes e funcionários e acelerou o 

processo terapêutico", conta.2.Mais tarde, 

ele criou o Grupo Biruta de Artes Cênicas, 
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2005, realizou 9.000 oficinas, 6.000 

atendimentos clínicos e 2.100 atendimentos 

familiares 

na comunidade do entorno de um hospício 

desativado, o que reforçou em sua mente a 

importância da arte na vida.3.Outro 

elemento entrou em cena quando ele 

participou da Comunidade Terapêutica 

Enfance (criada pelo psiquiatra Oswaldo 

Di Loretto, hoje supervisor do Projeto 

Quixote), que oferecia práticas 

terapêuticas a crianças e adolescentes 

pobres com distúrbios mentais.4.Em sua 

investigação acerca da "subjetividade 

humana", o psiquiatra acabou topando com 

crianças e jovens que vivem nas ruas e 

sofrem com dependência química, 

violência e falta de vínculos e referências. 

Assim nasceu o Projeto Quixote.5. O 

sucesso foi tanto que surgiram a Agência 

Quixote Spray Arte (de grafite), a Oficina 

de Mães e várias outras atividades. A 

agência de grafite é profissionalizante: os 

participantes recebem bolsa de R$ 100. 

Seus produtos, principalmente objetos de 

decoração e roupas, são vendidos. Auro 

diz ainda ter um sonho: de que, um dia, 

seu projeto não seja necessário. 

Berenice 

Assumpção 

Kikuchi 

"Tinha medo de defunto e de sangue, 

mas fiz um curso de primeiros socorros 

e me apaixonei pela profissão";  

"Muitas coisas que considero ruins na 

minha vida foram de fato ruins, mas 

sempre soube transformá-las em coisas 

boas"; "Saí da faculdade sabendo só 

que era uma doença de negros. É isso o 

que a maioria dos profissionais da 

saúde conhece." 

1.Nasceu em São Paulo –Bairro Cidade 

Patriarca (zona leste).2. Herdeira da 

vontade de ajudar e de cuidar das 

pessoas, mais tarde ela decidiu que 

seria enfermeira. 3.Formada, 

trabalhava havia 15 anos na prefeitura, 

na zona leste, quando foi transferida 

para a zona sul e ficou sem função. Foi 

uma frustração. 

1.Um dia, uma colega de trabalho pediu 

ajuda: a vizinha descobriu que seu filho de 

dez anos tinha anemia falciforme. O caso 

despertou seu interesse. Em 1993, começou 

sua trajetória de pesquisa sobre a 

enfermidade.A anemia falciforme é a doença 

hereditária de maior predominância no 

mundo e atinge descendentes de negros, pois 

surgiu de mutação genética na África. Os 

glóbulos vermelhos, em forma de foice, 

causam dores e problemas circulatórios que 

podem levar à necrose de partes do corpo -

como o rim ou o cérebro. Pode ser fatal.2. 

Berenice estudou mais. Mesmo sem dominar 

o inglês, visitou a Jamaica e os EUA, onde 

há centros de referência, para buscar dados e 

1.Foi com o pai que, desde cedo, Berenice 

Assumpção Kikuchi,  aprendeu a se 

preocupar com questões sociais. "Ele 

sempre foi envolvido com a comunidade 

do bairro". 2. Após quatro anos, 

acompanhando doentes e familiares, 

fundou, em 1997, a Aafesp (Associação de 

Anemia Falciforme do Estado de São 

Paulo), que dá atendimento, assistência 

jurídica, suporte a familiares e curso sobre 

a doença.3. Naquele ano, conseguiu que o 

exame para detectar a anemia falciforme 

fosse incluído no teste do pezinho de 

recém-nascidos na cidade de São Paulo. 

Em âmbito federal, a lei foi determinada 

em 2001 e hoje vale em 12 Estados (o 
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conhecer políticas públicas. Também se 

envolveu com questões raciais e com o 

movimento negro.3. Além de sonhar com 

uma sede própria, Berenice espera a inserção 

da doença na formação básica de carreiras 

da saúde. E pretende se embrenhar em 

órgãos internacionais e alertar o mundo 

sobre a gravidade da anemia falciforme. 

sistema de saúde descentralizado permite 

que os demais não adotem a medida). Em 

2005, o Sistema Único de Saúde instituiu o 

atendimento aos doentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



165 

 

 

APÊNDICE C – Mapa do Concurso “Empreendedor Social” de 2007 

 

Empreendedor 

Social 
Frases de impacto Formação intelectual e social Trajetória de liderança  Motivação para o empreendedorismo social  

André Soares 

"Questionei-me sobre quem 

poderia se beneficiar mais com o 

que aprendi, e o Brasil ressurgiu 

no horizonte"; "Não se trata de 

outro mundo possível. Esse 

mundo existe: basta retomarmos a 

simplicidade da vida". 

1.Quando menino, o parque de diversões de 

André Soares eram as obras da Cohab 

(Cooperativa Habitacional) onde se criou, em 

Novo Hamburgo (RS): subia e caía de 

telhados inacabados, escondia-se em canos, 

saltitava entre pedreiros.2. Para completar 

esse ciclo, percorreu um longo caminho -ou, 

como prefere dizer, viveu mais do que a idade 

revela. Aos 12 anos construiu, na árvore, a 

primeira casa. Era o início do aprendizado que 

serviria para erguer muitas outras 

paredes.3.Em meio a essa peregrinação, em 

Jerusalém conheceu a pedagoga australiana 

Lucia Legan, 41, que se tornou sua principal 

fonte de inspiração -em uma lista que inclui 

os educadores Paulo Freire, Jean Piaget e Bill 

Mollison, considerado o pai da permacultura. 

1.O jovem militante social e 

educador, revoltado com o país ao 

fim da ditadura, tomou o rumo do 

exterior sem bilhete de retorno. Sem 

falar inglês e com bolsos vazios, 

percorreu mais de 50 países. Fez de 

tudo: limpou banheiros, plantou 

batatas, trabalhou em aldeias 

indígenas, labutou em cidades.2.O 

jovem rebelde que ensinava crianças 

a nadar em troca de bolsa da 

prefeitura passou a instruir os 

pequenos em conceitos de 

sustentabilidade visando a um sonho 

maior , o de "construir um mundo 

melhor para Laila".3.Se a saída do 

país foi marcada pela desesperança, 

o retorno foi o oposto. Dessa vez, 

transformou a desilusão em energia 

para trabalhar.4.O Ipec (instituto de 

Permacultura e Ecovilas do Cerrado) 

é referência em educação ambiental 

e soluções para habitação ecológica, 

saneamento responsável e energia 

renovável desde 1998.  

1. Casado, foi viver na Austrália, onde vivenciou 

duas experiências marcantes: o nascimento da 

filha, Laila, e a descoberta da permacultura, que 

busca suprir necessidades básicas em 

comunidade, de forma ecológica e com custo 

baixo. 

José Flavio 

Pimenta 

 "Sozinho nos Estado Unidos, 

comecei a ficar muito triste . 

Faltava uma razão para continuar, 

um sonho"; "uma pessoa sozinha, 

em percussão, não faz o verão"; 

"Acabei me apaixonando. Você só 

sabe o quanto é forte quando, com 

o que possui, transforma o outro"; 

"Dizia que íamos ter prédio, 

computador, tocar fora do Brasil. 

1.O menino que tocava corneta na fanfarra da 

escola primária se interessou pela bateria, e o 

flerte com baquetas logo virou caso sério. Aos 

dez anos começou a estudar percussão 

erudita.2. Sob o olhar desconfiado dos pais, 

equilibrava-se entre as tarefas da escola e as 

das bandas, aos 12 já gravava 

profissionalmente e, aos 14, caía na estrada. 

Para comprar a bateria, foi trabalhar como 

office-boy.3. Afinada a carreira de baterista, 

1. Em meados da década de 90, 

separado da mulher e desanimado 

com as perspectivas de sua carreira, 

ele decidiu sair do país rumo aos 

Estados Unidos. "Sozinho nos 

Estado Unidos, comecei a ficar 

muito triste . Faltava uma razão para 

continuar, um sonho".2.Hoje 4.000 

meninos e meninas de todas as 

idades, muitas cores e diferentes 

1.Foi uma cena familiar que o fez mudar os 

planos. Caminhando pelo Morumbi, bairro nobre 

na zona oeste de São Paulo, avistou meninos à 

toa na praça Vinicius de Moraes e perguntou se 

não queriam formar uma banda com 

ele.Desconfiados, os meninos foram. Voltaram. E 

trouxeram amigos. Como já não cabia na casa, o 

bloco foi ensaiar na rua.2.Os vizinhos não 

gostaram nada da história: chamavam a polícia e 
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Alcançamos tudo"; "Isso reflete 

para a vida: eu posso, eu alcanço, 

eu vou lutar. Não é atender a 

miséria o que me atrai, e sim a 

ideia de a gente conseguir ser cada 

vez melhor, de que eles são 

protagonistas e responsáveis por 

isto aqui”. 

passou os anos 70 tocando em bares e 

gravando. Após o nascimento da filha, em 

1981, passou a dar aulas em conservatórios, 

montou escola de música e estúdio de 

gravação, fez trilhas e vinhetas publicitárias. 

Tudo para comprar uma casa. 

origens sociais já tiveram aulas de 

percussão, canto, dança, capoeira, 

inglês e informática, entre 

outras.3.Na quadra de ensaio, o 

percussionista não divide só as 

baquetas. A cada um cabe a 

responsabilidade pela evolução da 

banda, é o que Flavio chama 

de"empoderamento".  

jogavam ovos. E Flavio distribuía cada vez mais 

instrumentos. 

Luciano Huck 

"Nunca tive em minha carreira o 

que eles têm. O mercado deve 

entender o instituto como gerador 

de bons câmeras, de bons 

roteiristas"; "Minha grande 

influência foi Mário Escobar de 

Andrade, [segundo] marido da 

minha mãe e pai do meu irmão. 

Foi um grande jornalista. Meu 

primeiro contato com 

comunicação foi a mídia 

impressa"; "Queria sentir que 

fazia a diferença em alguma coisa 

palpável. Comecei, então, a 

estudar o terceiro setor"; "No 

Brasil, foi sempre o rico filmando 

o pobre. Aparelhamos os jovens 

para que eles tenham o seu 

próprio ponto de vista. É a 

democratização do audiovisual"; 

"Quando vou gravar um comercial 

e começo a cruzar com gente que 

saiu do instituto é muito, muito 

legal". 

1.O idealizador do instituto cresceu na classe 

média paulistana.2.Filho de um advogado e de 

uma professora, desde cedo descobriu que seu 

negócio era a comunicação.  

1. Nem sempre "a vida passa na 

TV", como cantava Lobão. 

Apresentador desenvolto em tardes 

de sábado, Luciano Huck, 36, ajusta 

o foco para atuar por trás das 

câmeras. Em uma, a exposição é 

inevitável, mas, na outra, ele 

pretende passar longe dos holofotes 

.2.O Instituto Criar, que dá cursos 

técnicos no setor audiovisual a 

jovens de baixa renda da região 

metropolitana de São Paulo. 

1.Na gravação de um programa em Niterói (RJ), 

em conversa com um garçom, o roteiro começou 

a tomar forma.2.Fui à churrascaria na frente do 

set [de filmagem] almoçar e perguntei: Bicho, 

quantas refeições vocês já serviram aqui hoje?; 

ele disse: 400. Havia 400 pessoas trabalhando 

para um programa de televisão! É profissão pra 

caramba. Onde eu tinha que atuar estava 

literalmente na frente do meu nariz a ideia é com 

educação profissionalizante em audiovisual, 

incentivar novos empregos e pontos de vista 
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Mauricio Ruiz 

"A Baixada Fluminense pode se 

transformar num pólo de produção 

agroecológica. Tem mão-de-obra, 

pessoal passando fome, terra e 

proximidade do mercado 

consumidor"; "Nunca tive um 

projeto negado na vida"; O 

empreendedorismo 

socioambiental é um caminho 

para atingir sua missão: "Quero 

reflorestar 500 mil hectares e 

ajudar a tirar da pobreza 1 milhão 

de pessoas". 

1.Nasceu no Rio de Janeiro.2. Formou-se 

técnico em agropecuária. Na época, casou-se 

e teve uma filha. 3.Cursa agora faculdade de 

relações internacionais, para "entender as 

relações da economia global e os impactos 

disso na natureza". 

1.A profissionalização da instituição 

veio quando ele terminou o colégio 

técnico em agropecuária. Hoje a 

instituição trabalha em várias 

frentes, com foco em preservação 

ambiental e desenvolvimento 

socioeconômico da população de 

baixa renda da Baixada Fluminense. 

Um dos projetos, o de agricultura 

familiar e orgânica em faixa de 

dutos da Transpetro, rende até R$ 

1.200 mensais a 85 famílias.2. Nas 

negociações com empresas 

parceiras, Mauricio interage com 

executivos e garante que ser novo 

não diminui seu poder de barganha. 

1.A metamorfose de "garoto de apartamento" no 

Rio de Janeiro para líder do Instituto Terra de 

Preservação Ambiental começou quando ele 

tinha nove anos. Seus pais, cansados de ver os 

filhos confinados ao playground do prédio, 

propuseram uma mudança para Miguel Pereira, 

no interior fluminense.Seu novo quintal era a 

mata atlântica. "Eu e meus amigos íamos para o 

mato sem bússola, sem nada. A gente ficava 

perdido três, quatro dias".2.Em outra mata -a 

floresta amazônica-, Mauricio teve o que chama 

de "choque social e ecológico": aos 14 anos, 

viajou à Amazônia e a Cuba para fazer, junto 

com o pai, um filme com o poeta amazonense 

Amadeu Thiago de Mello, autor de "Os Estatutos 

do Homem".3.Foi uma viagem "ecossocialista", 

em que o poeta contava histórias de sua vida. 

Vendo que Mauricio queria fazer algo pela 

preservação da mata atlântica, Mello encorajou-o 

a fundar uma ONG. O Instituto Terra oficializou-

se em 1998 - Mauricio tinha 15 anos. 

Tião Rocha 

"Será que é possível fazer 

educação sem escola?"; "UTI 

educacional";  "mães cuidadoras" 

(ou educadoras) fazem "biscoito 

escrevido" e "folia do livro" 

(biblioteca em forma de festa) 

para ajudar menino na 

alfabetização; E ainda colocou em 

uso termos como "empodimento", 

após ser várias vezes questionado 

pelas comunidades: "Pode [fazer 

tal coisa], Tião?" Pergunta 

seguida da resposta certeira: 

"Pode, pode tudo". 

1.Assim como "um certo Miguilim", 

personagem literário da obra de João 

Guimarães Rosa, o educador Tião Rocha, 59, 

descobriu a miopia ainda nos tempos de 

menino encapetado que perambulava pelas 

ruas de Santa Teresa, tradicional bairro de 

Belo Horizonte.2. Foi na busca por desvendar 

a história de sua dinastia que entrou no curso 

de história, virou professor. Dedicado, chegou 

a lecionar em um dos colégios da alta 

sociedade de Belo Horizonte. 

1.Decepcionado com o processo de 

"ensinagem", Tião pediu demissão 

do cargo de professor da 

Universidade Federal de Ouro Preto 

- UFOP e, meses depois, criou o 

Centro Popular de Cultura e 

Desenvolvimento- CPCD.2. A 

"miopia" do mundo acadêmico 

mesmo só seria sanada mais tarde, 

nos anos 80. 3. Era o início da 

transformação do professor no 

educador que criou a pedagogia da 

roda, tirou meninos da "UTI 

educacional", fez "oficina de 

cafuné".4. Nas andanças pelo sertão, 

emergiram também personagens de 

outra história -bem mais real. 

Meninos nascendo e crescendo sem 

freqüentar escolas. E, em entrevista 

à rádio local, surgiu a questão-guia: 

1.Criou o Centro Popular de Cultura e 

Desenvolvimento- CPCD.2. Foi a paixão por 

Guimarães Rosa que colocou o educador na trilha 

das veredas de Curvelo (MG), denominada pelo 

escritor como a capital de sua literatura."Fui atrás 

dos personagens do Guimarães", diz o 

empreendedor, que, na fila do Funrural (antigo 

fundo de pensão), encontrou Manuelzão, 

vaqueiro inspirador do personagem homônimo da 

obra roseana.2. O desafio impulsionou o 

nascimento de uma escola debaixo de um pé de 

manga. "Escola" que prescindia de mesa ou 

cadeira, lousa ou giz. Mas tinha roda, início do 

processo de aprendizagem, mãe ou tio inseridos 

nas atividades, criança zanzando por todo o 

bairro, transformado em sala de aula. Nada tinha 

daquela escola da infância, quando seus 

questionamentos não encontravam acolhida na 

sala de aula. Questionador, ele não entendia por 

que não estudava a trajetória de realezas como a 
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"Será que é possível fazer educação 

sem escola?"5. Quando seguia o 

mesmo caminho dos mestres da 

infância, o aluno Álvaro Prates 

provocou o primeiro "clarão" depois 

que, inexplicavelmente, cometeu 

suicídio. Tião, que conversava com 

o rapaz horas a fio sobre revoluções 

e barricadas, não tinha idéia do 

motivo da morte do garoto de 13 

anos.É capaz que o menino tenha 

indicado os sinais (ou as 

"piscadelas"), mas o professor estava 

entretido demais em dar conta do 

conteúdo escolar. "Depois já não me 

interessava mais que os meninos 

soubessem tudo sobre a burguesia se 

eu não conhecesse a vida deles." E 

passou a ensinar e a aprender a partir 

da sapiência de Álvaros e Etelvinas. 

de sua tia Etelvina, rainha do congado. "E 

quantas realezas não estão por aí?", pergunta o 

educador, enquanto olha pela janela as ruas de 

terra de Araçuaí.3. A recriação da roda, formada 

por Tião Rocha em uma escola debaixo de um pé 

de manga, avançou sertão adentro -alcançou sete 

Estados brasileiros- e atravessou o mar para 

desembarcar em Moçambique, na África. Mas 

essa foi apenas uma das primeiras invenções do 

educador mineiro.4.laboratório do CPCD, foi em 

Curvelo (MG) onde surgiram outras teorias 

calcadas no saber popular, como a pedagogia do 

brinquedo (educação a partir de jogos como a 

"damática", mistura de dama e matemática), a 

pedagogia do sabão (impulsionadora das 

fabriquetas, que produzem desde bonecas até 

móveis), a pedagogia do abraço (estimuladora do 

afeto). 

Vinicius 

Ferreira 

"Fui criado na roça, em contato com 

a natureza";  "Minha mãe conta que 

comecei a andar com dez meses e 

que aos quatro anos ia pra escola 

sozinho"; "Meus avós eram auto-

suficientes. Vó Dadina só ia à 

cidade comprar sal. Sal que fez 

Gandhi cruzar a Índia rumo ao mar 

para mostrar ao povo que o produto 

não era dos ingleses, mas de todos 

os indianos. Se Vó Dadina soubesse 

dessa história e morasse perto do 

oceano, talvez ela não fosse mais à 

cidade só para comprar sal”. 

1.Nasceu em São João Del-Rei (MG). 2.Criado 

entre ingás e candeias, mal sabia o menino 

Vinicius Ferreira, hoje com 36 anos, que usaria 

essas plantas do cerrado para recuperar graves 

erosões do solo de Minas Gerais.3. Fez colegial 

em escola da Aeronáutica em Barbacena (MG), 

onde assistiu ao filme "Gandhi", hoje seu grande 

mentor espiritual. 4.De lá, seguiu a correnteza do 

seu rio, a caminho de São Paulo. Entrou no ITA 

(Instituto Tecnológico de Aeronáutica), mas dois 

anos bastaram para alçar outro tipo de vôo.5.Foi 

parar no curso de ciências sociais da USP 

(Universidade de São Paulo). Os pais não 

aprovaram a rebeldia. "Precisei enfrentá-los", diz 

Vinicius, que, na época, tinha a mente povoada 

por imagens da infância com a avó, professora 

rural e artesã. 

1.Em São Paulo conheceu o MST 

(Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra) e viu nascer a preocupação 

com os camponeses de sua 

terra.2.Decidiu voltar às origens: as 

ciências biológicas foram sua última 

tentativa acadêmica. Já no sétimo 

período de agronomia, foi de carona à 

Paraíba, a um encontro ecológico.3.Lá, 

tornou-se militante ambiental e, 

quando retornou a Minas, encontrou 

terreno propício para a primeira 

batalha: a região onde nascera fora 

escolhida para sediar duas 

hidrelétricas. Revoltado, alugou um 

sítio para se engajar na luta pacífica. 

 

1. Com o propósito de  defender as comunidades 

ribeirinhas desalojadas  encontrou seu remanso, o 

projeto social. 2. Fundado em 2004, o Projeto Maria 

de Barro transforma em parques ecológicos grandes 

áreas devastadas por erosões e incentiva construções 

sustentáveis e agricultura orgânica. 
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APÊNDICE D -  Mapa do Concurso “Empreendedor Social” de 2008 

Empreendedor 

Social 
Frases de impacto Formação intelectual e social Trajetória de liderança  

Motivação para o empreendedorismo 

social  

Rodrigo de 

Méllo 

"Cada um tem um papel"; não diz 'eu', e 

sim 'a gente' "; "Cada um é empreendedor 

de si mesmo para todos"; "O objetivo é ser 

menos uma organização e mais uma idéia, 

uma união de pessoas que fazem juntas o 

que não conseguiriam sozinhas"; ."O meu 

cunho social veio antes, pela família, mas 

a faculdade foi a grande faísca disso"; "O 

que é a minha cara é a cultura de estimular 

que cada um crie seu espaço"; "Que a 

Aliança seja um ecossistema, um 

ambiente de inclusão em qualquer lugar. 

1 . Nasceu e vive em Curitiba.2. O pai, 

Piragibe, saiu do Rio Grande do Norte 

para fazer a vida como empreendedor 

em Curitiba. No processo, ajudou 

outras pessoas a construir seus próprios 

negócios.3. A mãe, Mary Nilze, é 

professora da rede pública. Juntos, os 

pais instigaram os maiores gostos do 

filho: trabalhar e ler.  

1. A idéia da Aliança Empreendedora, 

que nasceu em 2005, foi maturada 

com base em organizações que focam 

jovens. Mas a atuação foi extrapolada 

para empreendedores e comunidades 

de todas as idades.2. Rodrigo 

reconhece que não ficará à frente da 

Aliança para sempre. Quer continuar 

na linha de inclusão econômica e com 

escala cada vez maior.Para isso, 

reforça o papel de cada um na 

corrente.3. Nas poucas vezes em que 

usa a primeira pessoa do singular, é 

para ressaltar sua atitude de agregador 

e provocador. 4.Expandiu-se de 

Curitiba para outros 16 municípios em 

três Estados (PR, PE e SP). Suas 

metodologias estão sistematizadas 

para replicação.  

1. O maior direcionamento para o 

empreendedorismo social foi o trabalho na 

JR Consultoria, empresa júnior da 

Universidade Federal do Paraná de que 

Rodrigo foi diretor enquanto estudava 

administração.2. O Propósito é articular 

profissionais que trabalham para fortalecer o 

empreendedorismo em comunidades urbanas 

e rurais de baixa renda.3. Desenvolveu 

metodologia de empreendedorismo 

sustentável para as classes C2/D/E. 4. A 

Aliança Empreendedora atua com ações de 

fomento ao empreendedorismo comunitário e 

à geração de trabalho e renda em 

comunidades urbanas e rurais carentes.  

André 

Albuquerque 

A idéia não é só ensinar a pescar, é ajudar 

a montar a peixaria". "Se é para entrar 

num caso para brigar, prefiro nem 

começar"; . "Não elegi fazer mediação, a 

vida me pôs nisso"; "O mal não é ganhar 

dinheiro, e sim acumular riqueza. O que a 

empresa angaria tem de ser devolvido, 

gerar potencial para atender outros 

lugares. Se ela tivesse US$ 1 bilhão, 

estaria na África, na América Latina"; . 

"Quando se junta a comunidade para 

pressionar o poder público, exerce-se 

força política". 

André gosta de dizer que a providência 

marcou a trajetória. Seguindo a veia da 

família, formou-se advogado, como 2 

de seus 3 irmãos, tios e primos. 

1.Ao ficar sem o emprego, resolveu 

abrir uma empresa social com fins 

lucrativos. Não só porque já era pai de 

três filhos mas também para ser mais 

independente do poder público.2. Em 

1999, dirige o primeiro projeto de 

regularização fundiária -a Comunidade 

Sol Nascente-, na companhia de 

habitação de Pinhais (Grande 

Curitiba). 3. Em 2001 nasce a Terra 

Nova Regularizações Fundiárias, uma 

sociedade entre André e Cleusa 

Homenhuck; continuou-se o trabalho 

da Sol Nascente. 4. Em 2003 

homologa o primeiro acordo baseado 

no artigo 1.228 do novo Código Civil, 

que dá mais segurança à negociação 

A Terra Nova recebe uma porcentagem do 

valor do terreno que regulariza e reinveste 

parte do lucro na comunidade. Os moradores 

pagam, em parcelas, pela posse da 

terra.2.Sua idéia é capitalizar quem não tem 

capital. Quando o ocupante vira dono, pode 

ter acesso a financiamentos bancários. A 

comunidade, legalizada, passa a ter direito a 

melhorias como asfaltar e sanear ruas. 
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fundiária; 5.Em  2005 participa de 

seminário sobre reassentamentos na 

Colômbia, organizado pelo Banco 

Mundial, e da elaboração do projeto 

Crear, com outros cinco países . 6. 

Recebe, com a Companhia de 

Habitação do Paraná - Cohapar, o 

prêmio René Frank Habitat, na França, 

pela melhora de vida em comunidades 

pobres. 7. No ano de 2008 começa o 

projeto de reassentamento de famílias 

na área de obras da usina hidrelétrica 

de Santo Antônio, no Rio Madeira, em 

Porto Velho(RO). 

Yvonne Bezerra 

"Entendo-as perfeitamente. Se eu tivesse 

nascido rica, seria uma boa mulher de 

caridade"; " ‘Funciona assim: enquanto 

você faz projeto que dá comida, você é 

ótima, é Madre Teresa de Calcutá’, 

ironiza. ‘Mas não é isso que eu faço. 

Educo esses meninos da favela para que 

eles possam competir com os garotos da 

zona sul’”; "Tento separar a emoção do 

trabalho"; "Choro por causa da solidão. É 

porque é um trabalho muito solitário, 

pouco compreendido". "retirar todo o lixo 

da violência acumulado dentro das 

crianças"; " é a típica história do menino 

pobre, sem mãe, que, quando seu mundo 

desaba, não tem proteção social"; " 

entendo-as perfeitamente. Se tivesse 

nascida rica, seria uma boa mulher  de 

caridade"; " Funciona assim: enquanto 

você faz projeto que dá comida, você é 

ótima, é Madre Teresa de Calcutá"; " Mas 

não é isso que eu faço. Educo esses 

meninos da favela para que eles possam 

competir com os garotos da zona sul"; " 

Tento separar a emoção do trabalho"; " 

Choro por causa da solidão. É porque é 

1.Filha de pai negligente ("um playboy 

que cedo abandonou a família"), 

Yvonne diz que sua trajetória pessoal 

ajuda a compreender a vida dessas 

crianças, muitas sem filiação paterna 

na certidão de nascimento.2. Viveu 

com a nobreza sueca e hoje faz parte da 

alta sociedade carioca, a mesma que a 

acusa de "educar bandidos para matar a 

classe média". Levou cuspida e 

recebeu ameaça. Mas não revida. 3. 

Formação em Filosofia e Linguistica. 

1.São muitos crianças que encontrou 

desde o tempo de menina, quando, aos 

12 anos, resgatou sozinha em um 

banheiro o bebê deixado por uma 

prostituta que acabara de dar à luz. 

Virou seu irmão adotivo.2. Construiu a 

pedagogia Uerê-Mello, metodologia 

pioneira e eficaz para o desbloqueio de 

traumas psicológicos causados por 

violência familiar e urbana.3. A 

metodologia já foi aplicada em 

Angola, na Etiópia, no Quênia, no 

Sudão e na Tanzânia, na África. 4. 

"Tia Yvonne", como é carinhosamente 

chamada pelas 2.250 crianças que já 

atendeu ( nas ruas e na Maré), já 

percorreu  uma trajetória de perdas até 

chegar ao Uerê, na Baixa do Sapateiro, 

região disputada por três facções 

criminosas. 4. O projeto Uerê oferece 

educação especializada e assistência a 

crianças e adolescentes submetidos a 

maus-tratos, como abandono, abuso 

sexual, tortura e violência familiar.  

1.Numa pequena sala de aula localizada num 

conjunto de casinhas ligadas por becos, a 

educadora Yvonne Bezerra de Mello, 61, 

começa a manhã com a tarefa de retirar "todo 

o lixo da violência acumulado dentro das 

crianças" do complexo da Maré, maior 

aglomerado de favelas do Rio de Janeiro.2.É 

falando abertamente de mazelas locais, como 

guerra entre facções e invasão do "caveirão", 

que a fundadora do Projeto Uerê exercita um 

dos passos da metodologia desenvolvida em 

38 anos de atuação com a infância em 

situação de risco social. Bem poderia se 

chamar pedagogia do trauma. 3."Enterrei 366 

crianças", contabiliza, sem titubear nem 

demonstrar emoção. Oito dessas perdas 

ocorreram na chacina de Candelária, em 

1993, quando ainda era educadora de rua.  
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um trabalho solitário, pouco 

compreendido". 

Valdir Cimino 

"Na festa de são Cosme e Damião, a gente 

levava meses preparando os doces. A 

entrega era pura emoção";  "Ela também 

criava histórias. As de terror eram as mais 

gostosas"; "Na festa de São Cosme e 

Damião, a gente levava meses preparando 

os doces. A entrega era pura emoção" 

1. o menino pobre nascido numa vila 

operária no Ipiranga, em São Paulo, 

formado em publicidade e professor 

universitário. 2.A história mais parece 

um livro repleto de aventuras, recheado 

de personagens-chave que o ajudaram 

a tecer uma trama pra lá de 

envolvente.A primeira delas foi a avó 

espanhola, Pepa, que todas as tardes 

entretia os netos com relatos de sua 

terra natal, enquanto costurava.3.Outro 

avô, muito religioso, ensinou-lhe o 

significado do altruísmo.4.  " O 

capítulo "vida profissional" também 

teve participações especiais, como a da 

tia Beth, que anunciou o aniversário do 

menino, aos cinco anos, na rádio. A 

carreira de sucesso em comunicação 

nascia ali, com a curiosidade de saber 

como a "mágica da voz" se dava.  

1.A Associação Viva e Deixe Viver, 

criada em 1997, já levou conforto, 

narrações e brincadeiras a mais de 293 

mil crianças em 71 hospitais do país.2. 

Graças em boa parte à incansável 

atuação de Valdir, o programa de 

humanização hospitalar foi criado pelo 

Ministério da Saúde em 2001 e virou 

política pública dois anos depois.3.O 

neto de Pepa, sobrinho de Beth e "tio 

do colete colorido" levou para o 

terceiro setor a expertise de executivo, 

publicitário e professor universitário.  

4.Graças em boa parte à incansável 

atuação de Valdir, o programa de 

humanização hospitalar foi criado pelo 

Ministério da Saúde em 2001 e virou 

política pública dois anos depois. 5.O 

mercado formal perdeu um 

profissional disputado, mas o mundo 

ficou bem melhor depois que ele 

mudou de lado. 

1. A rápida ascensão e a consequente 

sobrecarga profissional que o empurrou para 

seu primeiro contato com o voluntariado, 

anos mais tarde, ao se isolar por um ano em 

Nova York,  onde foi aconselhado por uma 

professora voluntária de inglês a doar parte 

de seu tempo a idosos cadastrados num 

hospital. 2. Em 1992, de volta ao país, Valdir 

se engajou no apoio às crianças internadas no 

Instituto Emílio Ribas. O início foi tímido, 

"pela porta dos fundos".3. Instigado pela 

sobrinha Violeta, então com 12 anos, o 

publicitário passou a contar histórias aos 

pequenos internados. 4. Hoje, a Associação 

Viva e Deixe Viver, criada em 1997, já levou 

conforto, narrações e brincadeiras a mais de 

293 mil crianças em 71 hospitais do país. 

João Joaquim de 

Melo Neto 

Segundo 

"Para mim, este é o canto mais lindo do 

mundo"; "não há pobres, mas, sim, 

pessoas que empobrecem"; "O Conjunto 

Palmeira tinha sua riqueza, mas todo 

dinheiro que entrava saía, como em um 

balde furado. O pressuposto do banco 

comunitário é ser a rolha do balde"; "O 

Instituto Palmas é a minha vida. Abdiquei 

da vida pessoal, nunca tirei férias, não tive 

filhos, casei, descasei, casei de novo, nem 

bom marido sou. Mas me considero 

privilegiado por conhecer minha missão"; 

"Minha tarefa hoje é criar mil bancos 

1.Teólogo e Educador, casado, sem 

filhos, nasceu em Recife e vive em 

Fortaleza. 

1.João Joaquim de Melo Neto 

Segundo. O nome é de realeza, mas foi 

nos grotões do Nordeste que o líder 

comunitário encontrou o maior tesouro 

de sua vida: a luta contra a pobreza.2. 

Em 1998, criou o primeiro banco 

comunitário de finanças solidárias do 

país, o Palmas, e assim desenvolveu 

um sistema econômico local de 

enfrentamento da pobreza.3. Para 

fomentar a geração de renda, lançou 

instrumentos como crédito com 

garantia baseada na palavra da 

vizinhança, suporte à criação de 

1. Filho de pai andarilho, Joaquim, 46, como 

prefere ser chamado, nasceu em Recife e se 

criou em Belém, mas só encontrou "a parte 

que lhe cabia nesse latifúndio" em um lixão 

na periferia de Fortaleza, para onde se 

mudou aos 22 anos com o objetivo de se 

formar padre.2.Abandonou a batina, mas não 

sem antes prometer ao cardeal que dedicaria 

sua vida aos pobres -promessa que cumpre 

todos os dias há exatos 24 anos no esquecido 

Conjunto Palmeira, a 18 km da capital. 



172 

 

 

comunitários. Temos de levar essa 

metodologia para o mundo”. 

empresas comunitárias e qualificação 

profissional. O desafio lançado era 

desenvolver a economia do bairro a 

partir da criação de uma rede de 

"prossumidores" (produtores e 

consumidores).4. Também trouxe a 

inovação da moeda social local, o 

palma, que circula apenas na 

comunidade-alvo do banco, a fim de 

estimular a poupança interna.5.A 

experiência deu certo: hoje são 32 

bancos comunitários no país, geridos 

pelo Instituto Palmas, inaugurado em 

2005. 

Raquel Barros 

 "Em qualquer assunto, o tema central da 

minha terapia era sempre a maternidade. 

Eu dentro de mim mesma. Eu mãe, eu 

filha. Achava linda a mistura e me 

embalava";"Quero atuar com quem tem o 

que não tenho";  "Sempre com viés 

social"; " Empurrar o filho e ser puxado 

por ele remete à mudança";"Coitadas, 

todos dizem"  

1.A psicologia e a maternidade sempre 

caminharam juntas na vida de Raquel 

Barros.  

1.Dos 10 anos que viveu na Europa, 4 

foram em tratamentos, sem sucesso. 

Triste, a psicóloga retornou ao Brasil 

para trabalhar ao lado de jovens mães 

em situação de risco social. 

1.Quando menina, já brincava de terapeuta 

com as amigas. E foi justamente ao precisar 

de um divã para si própria que se sentiu mãe 

pela primeira vez.2. Foi com esse movimento 

que ela edificou a Associação Lua Nova, em 

Sorocaba (SP), onde nasceu. Seu principal 

foco é o fortalecimento da relação mãe-filho 

para uma vida conjunta.3. É fabricando 

bonecas ou sua própria casa que as meninas 

superam traumas e constroem a vivência de 

afeto com os filhos. 

 André Luis 

Cavalcanti de 

Albuquerque 

"Se é para entrar num caso para brigar, 

prefiro nem começar"; "Não elegi fazer 

mediação, a vida me pôs nisso"; "O mal 

não é ganhar dinheiro, e sim acumular 

riqueza. O que a empresa angaria tem de 

ser devolvido, gerar potencial para atender 

outros lugares. Se ela tivesse US$ 1 

bilhão, estaria na África, na América 

Latina"; "Quando se junta a comunidade 

para pressionar o poder público, exerce-se 

força política"; "O conflito entre a vila e o 

proprietário cria uma atmosfera 

desfavorável. Quando o dissolvemos, ela 

se harmoniza energeticamente. O ser 

humano, equilibrado, prospera"; "Eu miro 

1. Ao ficar sem emprego, resolveu 

abrir uma empresa social com fins 

lucrativos. Não só porque já era pai de 

três filhos, mas também para ser mais 

independente do setor público. 2. Em 

1999, dirige o primeiro projeto de 

regularização fundiciária, a 

Comunidade Sol Nascente. 3.Em 2001 

nasce a Terra Nova Regularizações 

Fundiciárias. 4. Em 2003 homologa o 

primeiro acordo baseado não artigo 

1.228 do novo Código Civil., que dá 

mais segurança à negociação fundiária. 

 

 

 

1.Em 2005  Participa de seminário 

sobre reassentamentos na Colômbia, 

organizado pelo Banco Mundial, e da 

elaboração do projeto Crear, com 

outros cinco países 

Recebe, com a Cohapar (Companhia 

de Habitação do Paraná), o prêmio 

René Frank Habitat, na França, pela 

melhora de vida em comunidades 

pobres. 2. Em 2008 começa o projeto 

de reassentamento de famílias na área 

de obras da usina hidrelétrica de Santo 

Antônio, no Rio Madeira, em Porto 

Velho (RO). 3.A fala suave e o ouvido 

atento são os trunfos do curitibano 

André Albuquerque, 42, para fazer 

1.André desenvolveu uma metodologia de 

atuação legal para agilizar o processo de dar 

título de propriedade aos ocupantes e 

indenizar os proprietários.2.Esse é o foco da 

empresa que fundou, a Terra Nova 

Regularizações Fundiárias, que, em seus sete 

anos, soma 30 mil contratos de 

regularização.3. A Terra Nova recebe uma 

porcentagem do valor do terreno que 

regulariza e reinveste parte do lucro na 

comunidade. Os moradores pagam, em 

parcelas, pela posse da terra.4. A resolução 

de disputas tem também outro significado 

para André. Seguindo essa filosofia, o 

advogado atua no primeiro projeto de 

reassentamento integral de famílias em 
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o mundo"; "a associação com dinheiro é 

forte e uma garantia para o projeto" 

uma disputa acabar em acordo, em vez 

de virar um confronto. E olha que as 

brigas que ele compra não são 

pequenas medem-se em hectares.De 

um lado estão famílias que moram em 

áreas ocupadas irregularmente e que 

não têm a posse legal dos terrenos. De 

outro, os proprietários das terras.No 

meio, um advogado que tem o 

equilíbrio como norte, serenidade de 

quem se define um idealista.. 4 Sua 

idéia é capitalizar quem não tem 

capital. Quando o ocupante vira dono, 

pode ter acesso a financiamentos 

bancários. A comunidade, legalizada, 

passa a ter direito a melhorias como 

asfaltar e sanear ruas. 

grandes obras.5. A experiência inicial se dá 

com ribeirinhos atingidos pelas obras da 

usina hidrelétrica de Santo Antônio, em 

Porto Velho. Segundo André, é o começo de 

um trabalho-modelo que deve ser levado 

para a África.6. Ao ser contratada, em geral 

pelo proprietário, a Terra Nova cobra 40% 

do valor do terreno, para despesas 

operacionais e administrativas. O dono fica 

com 40%, e a comunidade, com 20%, que 

vão para um fundo -para usá-lo, o gasto deve 

ser aprovado pelos moradores.7. A Terra 

Nova  permite que, no final, todos ganhem: 

os moradores têm o título de propriedade, e o 

dono do terreno é indenizado pela terra que, 

na prática, havia perdido os processos se 

arrastam por anos na Justiça.8.Regularizadas, 

as áreas podem ser urbanizadas pelas 

prefeituras, que evitam gastos com 

negociação fundiária, degradação ambiental, 

tráfico de drogas e violência em favelas. 
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APÊNDICE E – Mapa do Concurso “Empreendedor Social” de 2009 

Empreendedor 

Social 
Frases de impacto Formação intelectual e social Trajetória de liderança  

Motivação para o empreendedorismo 

social  

Suzana Pádua 

"Não tinha dinheiro para pagar a 

conta de luz, peguei leishmaniose, e 

os 'coronéis' ameaçavam meus filhos. 

Fiquei magoada com a vida, com o 

Claudio, doía por dentro"; "Chorei 

no início no Pontal, mas chorei muito 

mais quando fui embora. A sensação 

de ter feito diferença dá uma 

sensação de propósito na vida, e isso 

me transformou para sempre"; 

"Traçamos regiões e decidimos o que 

queremos fazer. Isso dá foco para 

obter mudanças centrais"; 

"Buscamos aliar conservação da 

biodiversidade com sustentabilidade 

das comunidades”; "Não queremos 

pouca coisa. Queremos algo que dê 

uma contribuição para o mundo". 

1. Graduou-se em Designer e educadora 

ambiental. 

1. De famílias tradicionais -Claudio é 

sobrinho do ex-governador Valladares, de 

Minas, e Suzana, bisneta do representante do 

rei de Portugal no Brasil-, deixaram a vida 

confortável de executivo e designer, 

respectivamente, para se embrenharem nas 

matas selvagens no Pontal do Paranapanema 

(SP).2.Criaram a terceira maior ONG 

ambiental brasileira. 

1. Mas a revolta inicial aos poucos deu 

lugar a um novo olhar: o da educação 

ambiental, que transformou as atividades 

realizadas pelo marido, focadas na 

ecologia, e foi definitivo para que o Ipê 

fincasse as raízes atuais, com o viés social. 

Claudio Pádua 

"Ela é a parceira, a alma gêmea desse 

processo e uma boa parte da energia 

de tudo o que aconteceu. A gente se 

complementa muito"; " Ou me 

dedico a ganhar dinheiro para 

comprar o meu tempo ou me dedico 

a fazer o que gosto para ganhar o 

meu tempo"; "Embora ela tenha 

levado um tempo para se engajar, no 

momento em que entrou, fez toda a 

diferença"; "Quero colocar a 

conservação no centro da economia. 

É uma missão forte, que está no meu 

coração"; "Começamos em cada 

local com uma espécie ameaçada, o 

que não incomoda a princípio, até 

chegarmos às políticas públicas". 

1 . Biólogo e Administrador. 2.Alto, 

reflexivo e de fala mansa, Claudio se 

encarrega no Ipê dos ramos técnicos e 

acadêmicos voltados à conservação da 

biodiversidade.3.De estudos ecológicos, 

o programa expandiu-se para educação 

ambiental, recuperação de habitats e 

soluções de desenvolvimento para 

comunidades.  

1. De famílias tradicionais Claudio é sobrinho 

do ex-governador Valladares, de Minas, e 

Suzana, bisneta do representante do rei de 

Portugal no Brasil, deixaram a vida 

confortável de executivo e designer, 

respectivamente, para se embrenharem nas 

matas selvagens no Pontal do Paranapanema 

(SP). 2. Criaram a terceira maior ONG 

ambiental brasileira.  

1. Criação do primeiro mestrado 

autorizado pelo MEC a uma ONG - Escola 

Superior de Conservação Ambiental e 

Sustentabilidade -  Escas hoje funciona em 

um sítio, em Nazaré Paulista, e tem um 

campus de 4.000 m2 em construção.5.  

Com a cultura de abrigar quem ali 

encontrar solo fértil, o Ipê possui 30% de 

sua equipe com mestrado ou doutorado. 1. 

Mas a revolta inicial aos poucos deu lugar 

a um novo olhar: o da educação ambiental, 

que transformou as atividades realizadas 

pelo marido, focadas na ecologia, e foi 

definitivo para que o Ipê fincasse as raízes 

atuais, com o viés social. 



175 

 

 

Rodrigo Castro 

"vamos conseguir!" ; "muito bem, 

equipe!"; "Acredito que a minha 

energia atrai ou repudia. E, se atrai, 

conecta; se conecta, conduz; se 

conduz, flui. E flui bem"; "Quando 

subi na chapada [do Apodi], me 

apaixonei pela energia e pela força 

daquele lugar. Com aquele visual, 

decidi recomeçar pela caatinga"; 

"inverter a referência de quem 

sempre vê o mar à sua frente";"É 

preciso deixar de dar as costas para a 

caatinga, num movimento de 180º 

para enxergar o mundo que existe 

atrás do litoral; “O maior desafio 

dessa quebra de paradigmas é apagar 

o estigma de êxodo, miséria, caveira 

de gado e açude rachado"; "Um novo 

olhar para a caatinga é o desafio 

permanente"; "tamareira da 

caatinga"; Carnaúba significa árvore 

da vida. Ela tem o valor de ser útil, 

sustentável, perene, cheia de vida. E 

é bonita". 

1.Imbuído dessa força invisível, 

Rodrigo ganhou o mundo por 12 anos. 

Escolheu a biologia inspirado por dois 

professores e, com uma bolsa, partiu 

para Zurique (Suíça), sua terra 

natal.2.Ao graduar-se, fixou-se no 

Brasil.3. O mestrado realizado na 

Irlanda teve como tema o 

desenvolvimento humano. 

1.Aos gritos de "vamos conseguir!" e "muito 

bem, equipe!", o biólogo Rodrigo Castro 

incentiva o inexperiente motorista a vencer 

uma ladeira escorregadia e cheia de 

buracos.Mais que uma situação prosaica de 

um dia qualquer, a cena desvela traços 

marcantes da natureza desse catingueiro suíço 

com coração de brasileiro.Entre eles, o de 

líder motivador, apaixonado pelo que faz e 

pertinaz como muito poucos.2. Como líder da 

Associação Caatinga, da Asa Branca e da 

Aliança da Caatinga, trabalha para construir 

conceitos diferenciados de preservação em 

nove Estados nordestinos e no norte de Minas 

Gerais.3.Juntas, beneficiaram mais de 50 mil 

sertanejos por meio de educação ambiental, 

geração de trabalho, pesquisas científicas e 

incentivo ao ecoturismo. 

1.Pelo curto tempo em que trabalhou no 

projeto Tamar, em Sergipe, vivenciou pela 

primeira vez a conservação integrada à 

população local.2.Era o oxigênio de que 

precisava para optar por aprofundar-se em 

desenvolvimento humano, tema de seu 

mestrado, realizado na Irlanda, e raiz do 

convite para coordenar um projeto social 

em Moçambique, onde viveu por quatro 

anos.3.Indeciso entre permanecer na 

África ou retornar ao Brasil, atendeu ao 

chamado de um amigo e fez as malas rumo 

ao Ceará, sem saber que descobriria, ali, a 

sua grande paixão.Recomeço que já dura 

dez anos, em que Rodrigo vem irrigando 

uma necessária transformação nesse 

esquecido bioma genuinamente brasileiro. 

Erika Foureaux 

1."Um produto fabricado na França 

não chegaria ao meu povo nunca. E 

também é uma forma de mostrar ao 

governo brasileiro que é preciso 

haver política pública de inclusão"; 

"Lá em casa, sempre se falou em 

justiça social",  "Esse nome tem a 

conotação de que 'euzinha' não faria 

nada sozinha. Agora, 'noisinho' faz" . 

1.Formação em arquitetura e designer. 

1.  Filha de comunistas exilados, ela emigrou 

aos dois anos e só retornou ao Brasil aos 16 

anos.2. na adolescência, foi punk e aderiu ao 

movimento antirracismo "touche pas à mon 

pote" (não encoste no meu amigo).3.Aos 20 

anos, a arquiteta Erika Foureaux, 36, já era 

representante no Brasil de um grupo francês 

de mobiliário infantil. Mas, quando a 

maternidade pôs em xeque sua atuação 

profissional, a mãe de Júlia, 16, Sofia, 14, e 

Nina, 10, não titubeou.4. À frente do 

Noisinho, passou de ativista a empreendedora 

social. Projetou itens como a Carteira Escolar 

Inclusiva e a cadeira Ciranda..5. O instituto 

também promove um evento com atividades 

culturais e uma oficina na qual famílias 

pobres constroem uma versão em madeira da 

1.Incomodada porque os móveis que 

vendia não serviam para a filha do meio, 

que nasceu com deficiência física, Erika se 

desvinculou da multinacional e projetou 

uma ONG para desenvolver produtos 

inclusivos.2. Assim ganhava vida, em 

2003, o Instituto Noisinho da Silva, com 

nome e sobrenome que reafirmam a 

origem mineira de Erika, criada na França. 
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Ciranda -acessório para retificar a postura de 

crianças de um a seis anos e permitir que elas 

desçam da cadeira de rodas e do berço para 

brincar no chão.6.A estratégia de usar a 

família na montagem da Ciranda é para que 

ela não acabe encostada. E a experiência é um 

estímulo para os pais mudarem de atitude, 

sentindo-se capazes de buscar soluções para 

os filhos.  

Cláudia Cotes 

"Quando acho as coisas fáceis, vou 

buscar desafios. Dava aula de manhã, 

fazia fonoaudiologia à tarde e letras à 

noite"; "A rotina com um deficiente é 

imprevisível, tem que batalhar todo 

dia"; "O que um Down sente, logo 

fala. Essa energia que entra em mim 

e já sai me dá forças";  "Foi quando 

decidi (com a morte do irmão) 

fundar a Vez da Voz, para mostrar 

que a pessoa com deficiência precisa 

ter voz e vez";  "Não vou dar de 

mamar a ninguém. A mãe que 

superprotege e não deixa crescer é o 

que eu não quero ser"; "No projeto, 

comecei a respeitar essa arte dentro 

de mim"; "O surdo não tem esse 

universo de sonho. É um mundo bem 

sombrio, porque falta o lúdico. Numa 

sala de surdos com uma média de 12 

anos, eles não sabiam o que era a 

Chapeuzinho Vermelho"; "Não tenho 

medo de desafio, tenho respeito. 

Penso que não veio por acaso: posso 

trabalhar algo em mim e 

transformar". 

1.O tempo não para a irrequieta Cláudia 

Cotes, Fonoaudióloga, escritora e 

professora, Casada, dois filhos, nasceu e 

mora em São Paulo. 2. Dificuldades, 

tampouco. O dia a dia agitado vem da 

infância, quando pegou o costume de 

almoçar no carro para acompanhar à 

escola o irmão, Paulo, que nasceu com 

síndrome de Down.3.Esse espírito 

brigador, segreda Cláudia, é herança de 

pais e irmãos guerreiros. Com Paulo, 

reforçou o traço da personalidade 

solidária e movida a trocas completa a 

também mestra, doutora, 

fonoaudióloga, escritora, mãe de dois e 

coração do projeto Vez da Voz. 4. As 

muitas trocas no convívio com 

deficiências aguçaram seus sentidos e 

deixaram fluir a inspiração já latente na 

adolescência, época em que gostava de 

poesia e queria ser escritora. Autora de 

dez livros para crianças com 

deficiências ou doenças, quer cultivar o 

simbólico e a fantasia no fechado 

mundo de deficientes.5. Poucas coisas, 

como escrever para crianças com Aids e 

câncer, a fazem parar um instante, mas 

não para dar meia-volta. 

1.As limitações e os preconceitos impostos a 

ele e à família a fizeram pensar: por que o 

mundo de Paulo não poderia ser o dela? 

Nascia aí a ideia de expandir as fronteiras da 

comunicação e aproximar realidades.2.Em 

um dia de 2004, falou por telefone com o 

irmão, que a agradeceu por um presente. 

Horas mais tarde, ele morreu. As palavras, 

porém, ficaram rondando. "A última frase que 

ele me disse foi 'obrigado'. Tentei entender 

por quê", lembra.O sentido só veio pela 

intuição, a que Cláudia sempre ouve, grave, 

para sentir o que vai expressar.3. A ONG 

(que, pela internet, disponibiliza programas 

com intérpretes de libras e audiodescrições, 

que são baixados gratuitamente, entre outros 

conteúdos) vende serviços (apresentações 

artísticas, cursos, livros, palestras e vídeos) e 

fez parceria com empresa e governo estadual. 

4. As palestras, cursos e espetáculos se 

concentram principalmente em São Paulo e 

em Campinas, mas, via internet, o projeto 

atinge todo o país e, que se saiba, localidades 

como universidades no Chile e na Alemanha. 

1.Fundou a Vez da Voz, que promove a 

inclusão social de pessoas com deficiência 

por meio da comunicação. 2.O canal para 

essa visibilidade foi o telejornalismo, 

familiar à fonoaudióloga especializada em 

treinar repórteres de TV.Assim foi ao ar o 

Telelibras, um telejornal para quem não 

vê, não ouve ou tem dificuldades de 

compreensão.3. Lá, os deficientes 

protagonizam a produção apresentando e 

interpretando conteúdo com recursos como 

a audiodescrição e a Libras (Língua 

Brasileira de Sinais), com intérpretes em 

tamanho real na tela, e não reduzidos a um 

quadradinho.E ela comanda a turma com 

contornos de mãezona: de olho em tudo, 

ensina, cobra, cuida. 
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Francisco 

Alemberg de 

Souza Lima 

"A Casa Grande é o resumo da 

epopeia da minha infância"; "Tenho 

a alegria de ter estendido minha 

meninice até hoje"; criar um lugar 

com a língua da qualidade, tendo a 

mitologia como pontencializador 

social". 

1.Quando pequeno, o menino Francisco 

Alemberg de Souza Lima dizia que, no 

dia em que virasse homem grande, teria 

um quartinho só para brincar.2. músico, 

pesquisador e produtor cultural, casado, 

dois filhos, Nasceu e mora em Crato 

(CE). 

1. Se na primeira infância Alemberg escreveu 

um livro e vários gibis, na atual, montou uma 

biblioteca e desenhou a Casa Grande Editora, 

onde a meninada inventa personagens e 

produz materiais educativos.2.Até a banda de 

lata que tinha com o irmão não ficou de fora -

deu origem aos grupos musicais Os Cabinha e 

Abanda.3. A paixão antiga por quadrinhos foi 

traduzida no rico acervo da gibiteca, onde não 

poderia faltar toda a coleção da revistinha 

"Tex", seu gibi favorito.No recinto ao lado, 

prateleiras recheadas de nomes como Vittorio 

de Sica e Giuseppe Tornatore revelam a 

preferência pelo cinema italiano.4. Exímio 

contador de histórias e mitos ¬-tanto que foi a 

inspiração de Selton Mello para o 

personagem Chicó, do filme "O Auto da 

Compadecida"-, Alemberg também tem em 

sua fábula uma heroína: a arqueóloga Rosiane 

Limaverde.Juntos, formaram a dupla 

Alemberg e Rosiane e viajaram por todo o 

Brasil apresentando em festivais canções 

compostas a partir de pesquisas sobre a 

mitologia dos cariris, primeiros habitantes do 

sul do Ceará.5. Anualmente, são produzidos 

72 programas de TV (para os canais Futura e 

100 Canal); cerca de 40 espetáculos 

(incluindo dos grupos musicais nascidos ali, 

Abanda e Os Cabinhas, que, em 2008, 

produziram dois CDs); 3.285 programas de 

rádio; 96 exibições de cinema; 48 aulas de 

campo de educação patrimonial; 12 cursos de 

gestão cultural; e 21 blogs pessoais.  

1.O grande homem enche os olhos de 

brilho ao falar da Fundação Casa Grande, 

um privilegiado quartinho de brincadeiras 

que divide com outras 70 crianças e mais 

de 25 mil curiosos que ali passam 

anualmente.2. A base do trabalho da 

Fundação Casa Grande está na construção 

da identidade a partir da cultura de origem, 

estabelecendo uma relação entre as raízes 

da cultura local e os canais de 

comunicação dessa cultura com o 

mundo.3. Assim, antes de aprender as 

técnicas de rádio ou TV, procura-se 

entender como era a comunicação na pré-

história da região. 4.O rádio, um dos meios 

de comunicação pioneiros na Casa Grande, 

mostra-se um meio particularmente 

inclusivo. É fácil fazer rádio. Mas, mais 

que lidar com equipamentos de rádio, 

operar uma câmera de vídeo, fazer um 

jornal ou escrever um roteiro, as crianças 

da Escola de Comunicação Meninada do 

Sertão realizam um exercício de cidadania. 

5.Aliando o jeito do sertão com as novas 

tecnologias de comunicação, essa geração 

de comunicadores é responsável ainda pela 

TV Casa Grande, com programas diários, 

e também uma editora de jornais e 

quadrinhos.6.Se o jornal impresso exige o 

domínio da escrita e a produção de vídeo 

envolve um processo complexo e custoso, 

o rádio, por sua simplicidade, favorece a 

autonomia dos adolescentes.7.A 

simplicidade da tecnologia permite que a 

criança opere equipamentos e apresente 

programas. Aprende-se "no ar", e os erros 

inerentes ao processo de aprendizagem 

não ficam registrados, assumindo um peso 

menor sobre a autoestima. 8. O método 

utilizado baseia-se no acesso e na 

internalização de novos saberes de 
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qualidade em assuntos como memória, 

patrimônio, cultura, ambiente, arte, 

arqueologia, mitologia e cidadania. 

Luiz Geraldo de 

Oliveira Moura 

"Foi meu primeiro e último 

emprego", conta ele, que, após tantos 

anos de casa, pediu demissão. "Eu 

tinha que viver um outro sonho"; 

"melhorar a qualidade de vida de 

quem não pôde chegar aonde 

chegamos"; "A alimentação é o elo 

comum, mas potencializa todas as 

possibilidades de desenvolvimento 

cultural e intelectual. Consumidor ou 

membro da família agrícola, a 

aliança promove o despertar das 

habilidades"; "A alimentação é o elo 

comum, mas potencializa todas as 

possibilidades de desenvolvimento 

cultural e intelectual. Consumidor ou 

membro da família agrícola, a 

aliança promove o despertar das 

habilidades" 

1.Luiz Geraldo de Oliveira Moura é 

homem de muitos focos. Nascido em 

Fortaleza, formou-se em engenharia 

eletrônica, administração e veterinária. 

Trabalhou numa multinacional por 20 

anos.2. De fala calma, mas firme, e bom 

ouvinte, Moura lembra com orgulho 

que seus laços com a agricultura 

começaram na infância.3.Hoje com três 

filhos e cinco netos, tem como 

referência, além dos avós, o educador 

Paulo Freire. 

1.Confiança é o pilar principal dessa aliança 

criada por Moura, que equilibra produtores e 

consumidores preocupados não só com a 

saúde mas também com um consumo 

consciente.2.A outra frente tem o futuro 

como alvo: despertar, em jovens da periferia 

de Fortaleza e da zona rural de Maranguape 

(CE), a percepção de que eles podem 

modificar o entorno a partir de seus 

projetos.3."Qual é seu sonho?" é a primeira 

pergunta que Moura faz aos moradores das 

comunidades que atende. Uma vez 

identificado, o próximo passo é mostrar como 

torná-lo real.No fim, o foco desse cearense é 

um só: realizar sonhos.4. Das duas 

comunidades cearenses iniciais, os núcleos 

agroecológicos alcançaram os Estados de 

Goiás, São Paulo, Rio Grande do Norte, 

Paraná, Bahia e Pernambuco. Em 2004, a 

organização intercambiou metodologias com 

outros grupos da França. 

1.Moura é diretor-presidente do Nepa 

(Núcleo de Ensino e Pesquisa Aplicada). 

A organização social criada em 1996 não 

tem funcionários, mas voluntários que se 

dedicam, em suas áreas de especialização,  

como define o empreendedor. Trabalha 

para estabelecer o consumo consciente, 

construindo alianças eficazes entre 

produtores e consumidores de alimentos 

orgânicos.2.Adepto da pedagogia da 

paisagem, Moura procura observar e 

acompanhar como se dão as 

transformações dos projetos que coordena 

e, sempre com a participação dos 

atendidos, analisar os resultados.3.São 

duas as suas frentes. Uma é o 

desenvolvimento da agricultura familiar, 

ao levar os princípios da agroecologia a 

pequenos produtores, mostrando como 

garantir o sustento plantando orgânicos, e 

ao incentivar os moradores de cidades a 

comprar esses produtos, unindo, na 

Aliança Social, as duas pontas da cadeia 

de consumo. 
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Nicolau Priante 

Filho 

"A academia tem áreas em que, se a 

pessoa se limita, fica dez anos para 

ter uma publicação que serve só para 

aquilo”; "São pessoas sem acesso à 

informação. Como resolver isso? É 

produto competitivo, e não 

funciona?"; "Quando não tínhamos 

dinheiro, quem ajudou foram os 

amigos, que não eram abastados. 

Naquele tempo, eu era mais 

ajudado"; "Devo muito à maneira 

como nos constituímos como família. 

Fomos diferentes e pudemos inovar 

em outras áreas"; "Quando viemos 

para cá, perguntaram o motivo das 

nossas festas. É festar!", explica o 

professor. "Em um lugar onde todos 

estão bem, eu vou estar bem". 

1.Em um "sambão" na USP, em 1970, a 

estudante de filosofia Josita Correto da 

Rocha quis dançar com "o cara mais 

louco da festa". O eleito foi Nicolau 

Priante Filho,nascido em Jacareí e aluno 

de física. Casaram-se dez meses depois 

e tiveram quatro filhos, dois netos. 

2.Sem dinheiro, moravam numa 

república e cozinhavam os restos da 

feira, mas continuavam com as festas, 

que reuniam dezenas. Para comprar 

uma casa, emprestaram de 40 amigos.3. 

Sua carreira universitária começou em 

1977, dando aulas na Universidade 

Federal do Mato Grosso. As 

preocupações científica e social 

andaram juntas.4. À noite, no chorinho, 

Nicolau toca cavaquinho, e Josita canta. 

E reúnem amigos.  

1.Nicolau, 59, é um agregador. A primeira 

união foi com Josita, depois vieram as 

reuniões com os camaradas.2.Em seguida, 

ajudou também na junção da física com a 

agronomia, da ciência com o social, do 

pesquisador acadêmico com a 

cooperativa.3.Estabeleceu a figura do 

pesquisador cooperado, que cria relações de 

confiança entre empresas, governo, 

universidades e comunidades carentes, 

pautando-se no desenvolvimento solidário.4. 

Impacto social: Desde 1997, beneficiou mais 

de 5.600 pessoas, sobretudo na Baixada 

Cuiabana. 5.  A cooperativa se financia por 

patrocínio, convênios com o governo e venda 

de produtos dos 35 cooperados. 6. Da origem 

em Várzea Grande, na região metropolitana 

de Cuiabá, expandiu sua área de atuação 

direta para outros nove municípios do entorno 

e, por meio de intercâmbios acadêmicos, 

conduz há dez anos pesquisas em conjunto 

com o departamento de ciências biológicas da 

Universidade do Estado da Califórnia (EUA).  

1.Em 1996, o grupo de Nicolau tentava 

desenvolver um secador de frutas, mas o 

dispositivo gastava 40 kg de lenha para 

produzir 1 kg de banana-passa.2.A solução 

para o "incêndio florestal" não foi muito 

científica: veio num sonho.Nicolau 

vislumbrou uma chaminé em ziguezague, 

que usava a energia perdida para o 

ambiente para secar fruta.O protótipo foi 

feito no quintal de casa, e a lenha usada 

caiu para 4,5 kg.3. Ao viajar aos Estados 

Unidos, Nicolau propôs à empregada da 

casa que abrisse uma empresa de secar 

frutas. Meses depois, sem achar o recibo 

do IPTU do imóvel, tudo estava na 

mesma. A conclusão foi criar uma 

organização que trouxesse renda, uma 

cooperativa, mas que tivesse um elo com a 

ciência.Nasceu então o conceito do 

pesquisador cooperado.4.O projeto se 

concretizou com a Coorimbatá. Os 

cooperados secavam as frutas na casa de 

Nicolau, que fez parceria com uma rede de 

supermercados.5.Hoje, a cooperativa atua 

com unidades produtivas de frutas, peixes 

e húmus de minhoca, e aposta na carne de 

jacaré.5.Como uma das atribuições do 

pesquisador cooperado -função de Nicolau 

e de Josita- é cobrir prejuízos, a família 

investiu muito no novo "filho". 

Rosana 

Bianchini 

"Fiz muita força física";  "Emocional 

também"; "Falava que não podia 

tolher a imaginação dos meninos"; 

"Tinha vontade de entender o espaço 

real de intervenção do arquiteto"; 

"Não está ligado só à técnica -tem 

um acordo coletivo que se cria. Uma 

construção. Isso é para tudo na vida"; 

"O Kairós é eterno. Eu não''. 

1. Rosana Bianchini, casada, nasceu em 

Belo Horizonte e mora em Nova Lima 

(MG), com  37, o início dos anos 2000 

foi marcado por rupturas: a morte do 

pai, uma referência, a insatisfação 

profissional e a mudança de Belo 

Horizonte para Nova Lima, na região 

metropolitana.2. Desde criança, com a 

casa limpa, reunia-se com a prima para 

montar uma escolinha. A mãe apoiava. 

A família foi a principal base de sua 

1.O nível da rua que morava foi elevado, e 

uma das casas, antes com vista da vizinhança 

e da vegetação, passou a ter o concreto como 

"paisagem".Pensou em pintar de árvores o 

muro da frente, mas desistiu: era sua 

percepção, não a do dono do imóvel.2.Porém, 

permaneceu o desejo de mudança. O caminho 

encontrado foi a construção coletiva do 

Instituto Kairós, que oferece aos moradores 

projetos de saúde, educação e cidadania.3. 

Além de sensibilidade "para avaliar 

1.Criou o Instituto Kairós, que promove o 

desenvolvimento socioambiental de Nova 

Lima, ampliando as possibilidades de 

renda e valorizando a biodiversidade e as 

relações de identidade com a cultura local 

e   Desenvolve método eficiente de 

aprendizado e protagonismo comunitário 

por meio da transmissão de saberes 

tradicionais.2. Por meio de cursos, oficinas 

e ações ligadas ao desenvolvimento 

socioambiental da comunidade, o Kairós 
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formação.3. Após a faculdade de 

arquitetura, queria mais. Respostas 

vieram no mês em que ficou na 

Chapada Diamantina, onde 

experimentou construir coletivamente 

um espaço. 

resultados no brilho dos olhos das crianças", a 

fim de manter o instituto de pé, foi 

fundamental ter muita força.4.Como numa 

preparação do que viria adiante, no primeiro 

dia de construção do Kairós, caiu a primeira 

chuva da temporada e, com ela, o lamaçal 

deslizou sobre a obra.No esforço de salvá-la, 

Rosana se deitou com outros moradores no 

barro, criando um muro protetor.Com o 

carregar de tijolos, estava acostumada.5. 

Mesmo ciente de que a razão a paralisa e a 

emoção a conduz, planeja agora 

cuidadosamente os próximos passos.Na mira, 

a profissionalização da gestão, com a 

Fundação Dom Cabral.6. Concentradas na 

comunidade de São Sebastião das Águas 

Claras, mais conhecida como Macacos, em 

Nova Lima, na Grande Belo Horizonte, as 

atividades já foram repassadas para outros 

cinco municípios mineiros e há parceria com 

o município de Manaus (AM). 

amplia as possibilidades de renda e 

trabalho, a valorização da biodiversidade e 

as relações de identidade com a cultura 

local.3.Os mais experientes, os griôs, 

cantam e contam histórias e lendas aos 

pequenos, que batucam, brincam e 

dançam.4.Curandeiros e rezadeiras 

ensinam a usar ervas medicinais, 

distribuídas no posto de saúde. Tudo isso 

seguindo o "kairós". 
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APÊNDICE F – Mapa do Concurso “Empreendedor Social” de 2010 

Empreendedor 

Social 
Frases de impacto Formação intelectual e social Trajetória de liderança  Motivação para o empreendedorismo social  

Carlos Eduardo 

Zuma 

"Eu era um estudante de psicologia com 

capacidade de fazer contas"; "A cultura 

patriarcal divide o mundo entre público 

e privado, o espaço público sendo 

masculino, e o privado, feminino"; 

"Muitas das coisas que não faziam 

sentido nos atendimentos feitos na 

clínica faziam sentido dentro do 

contexto"; "Percebi que havia alguma 

coisa coletiva nos dilemas dos 

pacientes"; "Tento me ver pelos outros 

dos outros, para entender a perspectiva 

deles";"Mas não sei se conseguiria me 

acalmar"; "Provavelmente, eu pensaria 

em uma maneira de criar um sítio 

autossustentável, orgânico, um modelo 

de propriedade rural”. 

1.Ele fez curso técnico em estatística 

e, em seguida, faculdade na área de 

humanidades ( Psicologia).  

1.Nascido em Botafogo, o psicólogo 

Carlos Zuma, 48, viveu até os 18 anos 

em Madureira, subúrbio do Rio. Os 

vizinhos pensavam que ele era rico, 

porque tinha vindo da zona sul, e os 

primos o consideravam pobre, porque 

tinha se mudado da região em que a 

família morava. 2.A situação, a que 

Carlos chama de "fronteira entre 

mundos", é uma marca da vida dele, e 

não apenas economicamente. 3. "Noos", 

em grego, significa mente. E é com o 

intelecto que Carlos lida o tempo todo, 

enquanto testa metodologias e as 

sistematiza para que, no futuro, possam 

se tornar políticas públicas. 4. A 

percepção de Carlos vem de uma 

característica que, nele, é marcante: a 

capacidade de olhar para os outros. Há 

outra, ainda mais importante, que é o 

talento para olhar para si próprio. 

1. Os pensamentos, apurados pela investigação 

insistente e pelos estudos universitários, se 

tornaram um projeto: os grupos reflexivos de 

gênero, em que participantes se reúnem para 

discutir o que significa, para eles próprios, ser 

de um ou de outro sexo. 2. Nesses encontros, 

que fazem parte do rol de atividades do 

Instituto Noos fundado em 1994 por Carlos e 

colegas, agressores e vítimas repensam o que é 

ter uma identidade masculina ou feminina e 

como a violência física dentro de casa se 

encaixa nesse contexto. 3. Esse trabalho de 

academia é feito com base na teoria sistêmica, 

que enfatiza as relações entre os fenômenos 

para, assim, entendê-los. "Teoria sistêmica", 

aliás, é um termo recorrente no discurso de 

Carlos. Foi um conceito que o conquistou 

quando ele, aos 18 anos, começou a visitar 

pacientes em suas próprias casas.  

José Pereira de 

Oliveira Junior 

" Desde então, o menino, agora 

crescido, mudou de atitude. "Até hoje 

eu volto por todo mundo";  "Lembrava 

o que minha mãe passou com meu pai e 

não quis entrar nessa vida"; . 

"Percebemos que faltava um veículo de 

comunicação que falasse da cultura 

afro-brasileira e criamos o jornal 

'AfroReggae'"; "O jornal levava 

informação, mas as pessoas queriam 

formação. O grupo virou uma luz no 

fim do túnel para pessoas sem 

esperança"; "Se você procura o cara 

bonzinho, que fala bonitinho e é 

cheirosinho, não sou eu. Meto o pé na 

1.Cursou apenas o ensino fundamental 

e cresceu em um ambiente boêmio, 

numa Lapa violenta, cenário de crimes 

e prostituição.  

1.Nos anos 80, depois de um mês 

juntando dinheiro, um menino de 12 

anos vai comer seu primeiro hambúrguer 

no McDonald's com um amigo.No 

retorno para casa, brincam de chutar 

portas. Um alarme dispara e surgem 

policiais por todos os lados. Assustado 

com o som dos tiros, o menino para de 

correr.O amigo foge, mas, vendo o outro 

apanhar da polícia, volta. "Ele disse que 

fez isso porque éramos amigos. Eu disse 

que não teria voltado, e ele falou que 

essa era a nossa diferença." Desde então, 

o menino, agora crescido, mudou de 

atitude. "Até hoje eu volto por todo 

1.Líder Comunitário, depois da chacina de 

Vigário Geral, em 1993, o grupo passou a 

frequentar a favela. À época maior ponto do 

narcotráfico no Brasil, o local era o epicentro 

do alto escalão do Comando Vermelho. Nesse 

momento, o projeto ganhou outra dimensão.2. 

Hoje, o empreendedor social é respeitado por 

traficantes, policiais, presidiários, empresários 

e artistas. 
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lama, não tenho medo de colocar a vida 

em risco para salvar outra". 

mundo.". 2. Nascido em Ramos, 

subúrbio do Rio, Junior mudou para a 

Lapa aos dez anos, com a mãe. "Meu pai 

bebia muito”.3. Ele diz nunca ter 

roubado, participado do tráfico ou usado 

drogas.4. Ainda jovem, foi taxista e 

organizador de festas de funk e reggae.4. 

Rude, antipático, autoritário são algumas 

alcunhas que coleciona. Líder e exemplo 

para milhares de atendidos pelo projeto 

são outras. 

Márcia Raquel 

Rolon 

"Com minha mãe, conheci a Itália e a 

França. Viajei pela Europa dançando o 

pantanal, e não com outra dança"; 

"Estou sempre pensando à frente. Meus 

sonhos são sempre completos. É que 

sonho, quando olho, já não é mais 

sonho. E, dentro desse sonho, tem outro 

sonho, que tem outro"; "Acende a 

luzinha. Ela tem de brilhar. Respire, a 

força vem de dentro". 

1. Cursou Educação Física. 2.Sua 

mãe, a bailarina Sônia Maria Rolon, 

63, foi ganhar a vida como professora 

de balé em uma escola. Sem ter com 

quem ficar, Márcia ficava num 

cantinho para assistir, sem piscar, as 

aulas de sua mestra. E permanecia ali, 

caladinha. 3.Um dia, num evento 

importante, faltou uma menina no 

balé. Foi a deixa para que Márcia, 

com 6 anos, perguntasse: "Posso 

dançar, mãe? Só de olhar, aprendi". 4. 

Com 14 anos, Márcia virou 

professora, como a mãe, que foi o seu 

espelho. 

1.Márcia Rolon, 40, passou sua infância 

numa fazenda à beira do rio Taquari, no 

Pantanal. Lá, seu avô comprou um porto 

e abriu um pequeno comércio, onde 

recebia comitivas. O lugar foi um 

importante ponto de transporte de gado 

da fronteira entre Brasil, Bolívia e 

Paraguai. 2. Do bolicho da família, a 

menina viu muito boi subir o cais pra 

fazer a travessia. Também viu seu 

Taquari ficar nervoso para inundar sua 

propriedade. Com a falência de Porto 

Rolon, Márcia foi obrigada a voltar para 

sua cidade (Corumbá/MS). Mas, antes, 

colocou o Pantanal na sua bagagem. 3. 

Sônia foi quem apresentou seu Agripino, 

patrimônio vivo da memória pantaneira, 

para Márcia. Com ele, a menina 

aprendeu a dançar o Siriri e o Cururu. E 

aprendeu tão bem, que foi parar no 

exterior. 4. Márcia toca sua ONG com a 

leveza do balé, mas com o ritmo de sua 

mente. Em apenas cinco anos, fez 

meninos que nunca tiveram proximidade 

com a arte dançar ou tocar violino como 

se tivessem estudado em Viena 

(Áustria).5. O moinho roda com o sopro 

de sua fundadora. No IHP, o coronel é o 

Ângelo, mas todo mundo bate 

continência é pra Márcia.  

1. Quis o universo que Márcia vivesse em zona 

fronteiriça e tivesse sempre um pas-des-deux. 

Para isso, colocou em suas mãos o Instituto 

Homem Pantaneiro e o Moinho Cultural, 

organizações que quebram paradigmas ao 

colocar crianças do Brasil e da Bolívia, juntas, 

sem preconceito. Meninos dançando balé e 

meninas tocando viola de cocho. 2.O antigo 

prédio do Moinho Cultural foi cenário de uma 

propaganda que Márcia protagonizou na sua 

infância. Também foi quartel do coronel 

Ângelo Rabelo, 50, hoje seu marido. Ângelo 

foi um bravo guerreiro na luta contra os 

coureiros de jacaré no passado.  



183 

 

 

Sueli de Lima 

Moreira 

"Existe uma linha invisível que separa o 

saber da escola e o saber do menino de 

periferia. Se a gente começa a criar essa 

conectividade, se consegue furar essa 

linha e levar uma questão de um lado 

para o outro, a educação avança"; "Hoje 

sou totalmente favelada"; . "Não é 

porque cresci em frente a uma favela 

que quis mudar as coisas. Foi muito 

mais um compromisso político que fui 

assumindo ao longo da vida"  

1.Livros do educador pernambucano 

Paulo Freire (1921-1997) na mochila, 

a jovem "hippie" subiu, então, o 

morro da Rocinha na adolescência, 

quando fez seu primeiro "estágio" 

com lideranças comunitárias como 

dona Elisa.2.Na rua um da Rocinha, a 

educadora popular foi uma de suas 

mestras, com quem aprendeu que a 

educação extrapolava o limite dos 

livros.3. Educadora formada em 

educação artística. 3.Doutoranda em 

educação da USP (Universidade de 

São Paulo). 

1.A educadora Sueli de Lima, 46, era 

uma adolescente quando virou 

(literalmente) de pernas para o ar as 

mesas da escola pela primeira vez. 

Indignada com uma reprovação injusta, 

ela se rebelou contra a instituição 

educacional, a mesma que tenta 

reinventar todo dia.2. A busca para 

romper a linha imperceptível que aparta 

saberes populares (ou comunitários) e 

saberes científicos (ou escolares) já 

despontava na adolescente que decidiu 

parar de estudar no ensino médio e, ao 

mesmo tempo, descobriu que seu rumo 

na vida seria a educação. Inconformada 

assumida desde a infância, parecia uma 

maneira de não ficar passiva diante da 

realidade.3.Desde então, subiu vários 

outros morros cariocas Vidigal, Maré, 

Mangueira, Macacos. E conheceu várias 

outras "Donas Elisas", inspirações para 

o aprimoramento da metodologia que 

valoriza ciências invisíveis, que incluem 

técnicas para construir puxadinhos 

verticais e curas que vêm dos chazinhos 

da "dona Maria da esquina".4. brinca a 

carioca que cresceu na Gávea, na zona 

sul do Rio, em uma casa que tinha como 

paisagem a favela Parque Proletário, a 

mesma que viu ser violentamente 

removida do lugar. 

1.Foi também num "momento de revolta", 

nesses de querer virar a mesa, que começou a 

formular a tecnologia social Mandala de 

Saberes. É aplicada no "laboratório" de 

sobrados de dois morros cariocas, na 

Mangueira e em Vila Isabel, onde atua Casa da 

Arte de Educar, criada pela 

empreendedora.2.Nessas casas fincadas no pé 

de dois morros, Sueli e outros educadores 

desatam diariamente o nó de um fio que separa 

dois mundos.3. A Mandala de Saberes, criada 

em 2007, é uma metodologia que coloca o 

indivíduo no centro da esfera, em sintonia com 

questões relacionadas à identidade, à memória, 

à cidade e às manifestações artísticas, entre 

outras. 
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Roberto 

Kunimassa 

Kikawa 

" cuidar de pessoas"; " detestar brigar" 

1. Aos 13 anos, quando, com 

incentivo do pai, treinava futebol de 

salão, quebrou o pé e ficou 

imobilizado por três meses. 

Desenvolveu então uma de suas 

especialidades: transformar um 

problema em oportunidade. 2. 

Impossibilitado de se exercitar nas 

quadras, começou a jogar xadrez --

treinado pelo pai. Sempre o pai. A 

proximidade dessa relação foi 

determinante em todas as realizações 

de Roberto, que é filho único. 3. Até 

no caratê, em que, a despeito de 

"detestar brigar", conquistou a faixa 

preta para provar ao genitor que era 

capaz de vencer.4.Mas largou tudo 

para dedicar-se exclusivamente aos 

estudos em retribuição ao esforço da 

família para bancar o colégio 

Bandeirantes. "Foi o maior legado que 

meu pai me deixou", revela. 5. No 

terceiro ano do colegial, seu percalço 

foi uma hérnia, que o impediu de 

passar no vestibular da USP. 6. 

Londrina ( PR ) surgiu como a chance 

de cursar a faculdade de medicina.7. 

Cursou Teologia. 8.Em São Paulo, 

Kikawa tornou-se cirurgião-geral.   

1. A dor de um adeus despertou em 

Roberto Kikawa a maior motivação de 

sua vida. Pouco antes de morrer 

vitimado por um câncer, seu pai o 

chamou para uma conversa."Quero que 

você me prometa que será médico", 

disse. "Um médico amoroso, que 

entenda bem o doente.   2. Uma greve no 

campus da universidade  o permitiu 

acompanhar em São Paulo o tratamento 

do pai: foi quando tiveram aquela 

conversa, e a súplica paterna o "foi 

queimando". 3.A ela se somou a visita 

de um missionário japonês a seu pai; 

como último recurso diante do paciente 

desenganado, ele cantou para consolá-lo. 

"Eu o vi chorar pela primeira vez", diz. 

Ali notou "o maior carinho" de sua vida. 

4. . Um tremor nas mãos o afastou do 

trabalho de cirurgião-geral, mas não 

abalou sua firmeza de propósito. No 

Hospital Sírio-Libanês, voltou-se ao 

cuidado de pacientes sem perspectiva de 

cura e à endoscopia. 

1.Com a morte do pai, voltou ao Paraná com o 

pesar do adeus e convicto de sua missão. 

Resolveu cursar teologia para "ser um médico 

missionário na África". 2. A descoberta de 

"Áfricas" escondidas na periferia paulistana o 

iluminou com a ideia do sistema móvel para 

exames preventivos. 3. Ao buscar patrocínio, 

falou de renúncia fiscal e responsabilidade 

social, mas o argumento mais convincente foi 

sua fé no sucesso da iniciativa. 

Axel Schmidt 

Grael 

"Eu saía às 7h, navegava, virava, e um 

marinheiro do clube ia me buscar e 

trazer de volta para a praia. Tirava a 

água do barco, ia, virava, e ele ia me 

buscar, sempre me dando bronca por eu 

ter ido de novo e tão longe"; "Meu 

futuro estava na profissão que eu 

escolhi, nem tanto como atleta. Mesmo 

se eu tivesse me dedicado, mas por 

talento, por opção e até por biotipo, não 

teria ido tão longe quanto eles [Lars 

Grael e Torben Grael, medalhistas 

1.Formou-se em engenharia florestal.  

1.Aos cinco anos, o engenheiro florestal 

Axel Schmidt Grael, 52, ganhou seu 

primeiro veleiro. O brinquedo foi um 

presente do avô materno, um 

dinamarquês apaixonado pelo esporte a 

vela. O barco foi batizado com o nome 

de Munin (memória), um dos corvos 

mensageiros de Odin, na mitologia 

nórdica. Ao irmão menor, coube um 

barco com o nome do outro corvo, 

Hugin (pensamento). Os veleiros, da 

classe pinguim, tinham 11 pés ou 3,4 

1. Aos 17 anos, cansado de voltar com o barco 

e o corpo sujos após velejar na baía de 

Guanabara, Axel organizou uma manifestação 

contra as fábricas de sardinha, que lançavam 

rejeitos no mar. Ele reuniu a "garotada" (cerca 

de 70 embarcações) e fizeram uma regata de 

protesto em volta de uma ilhota. A ação 

resultou na fundação da ONG More 

(Movimento de Resistência Ecológica) _"o 

nome era bem adolescente, bem década de 

1970". Naquele momento surgia o 

ambientalista.  
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olímpicos] foram"; "Um barco precisa 

de uma tripulação. Muita gente às vezes 

deixa de velejar, deixa de competir, por 

falta de tripulantes. Nós temos uma 

fábrica de tripulantes à disposição"; 

"De certa forma, consegui reunir 

profissão, hobby e utopia em torno de 

uma mesma coisa".  

metros de comprimento. 2.Os garotos 

eram tão pequenos que nem tinham peso 

suficiente para comandar o barco. De 

início, ele velejava com pessoas mais 

velhas e, aos poucos, foi se aventurando 

sozinho.  Na teimosia da criança nascia 

o velejador.3.A briga seguinte foi pela 

preservação da serra da Tiririca (RJ) e a 

transformação do local em um parque. A 

campanha rendeu a indicação para que 

presidisse o Instituto Estadual das 

Florestas. 4.Axel foi ainda presidente da 

Feema (Fundação Estadual de 

Engenharia do Meio Ambiente) e 

subsecretário estadual do Meio 

Ambiente. 5.Diz que Lars é um 

relações-públicas por excelência, e 

Torben, muito pragmático e objetivo. 

Define a si próprio como o homem da 

concepção e da gestão. Ele acredita que 

a natureza de cada irmão confere um 

bom equilíbrio para o Instituto Rumo 

Náutico.  
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APÊNDICE G – Mapa do Concurso “Empreendedor Social” de 2011 

Empreendedor 

Social 
Frases de impacto Formação intelectual e social Trajetória de liderança  

Motivação para o empreendedorismo 

social  

José Dias 

Campos 

 “Vi que era importante ajudar outras 

pessoas a não passar pelo que passei”; 

“Minha preocupação é com a ocupação do 

solo rural, para que morar no campo seja 

uma opção para os jovens. E a diferença 

entre ter água ou não é fundamental”; 

“Precisamos ampliar a carteira de 

parceiros. A instituição depende disso, e 

eu também: aqui é a minha vida, é o 

espaço em que consigo ajudar as pessoas a 

descobrir que têm possibilidade de 

melhorar”. 

1.Passou no vestibular para engenharia 

florestal em universidade pública e 

teve de abandonar o curso para 

trabalhar.2.Mas ele insistiu. Formou-se 

em economia, com ajuda de amigos, 

que fizeram vaquinha para a matrícula. 

1.A vida nunca foi fácil para José Dias 

Campos. Na infância, no sertão da 

Paraíba, passou fome. E traz ainda as 

marcas deixadas por quem sobreviveu a 

grandes secas. Começou a trabalhar aos 8 

anos, cortando sisal. Na adolescência, 

perdeu o pai. 2. De garoto tímido, que 

sentava nas últimas fileiras, passou a 

estudante que participou do grêmio e do 

centro acadêmico da faculdade. Foi 

também presidente do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Teixeira (PB), 

sua cidade.3.Levou para a zona rural os 

projetos do Cepfs, como o Banco de 

Sementes (em que as pessoas colaboram 

com grãos, que serão divididos na época 

de semear, mas devolvidos quando 

chegar a colheita)4. o Fundo Rotativo 

Solidário (em que associados colaboram 

com valores que depois, em decisão 

comunitária, serão emprestados a quem 

tiver necessidade, sem juros) e as 

cisternas (construídas com o dinheiro do 

fundo rotativo e pagas em prestações), 

provocou, paralelamente, a mudança de 

comportamento dos beneficiados.5. Os 

prêmios se multiplicam pelas paredes da 

pequena sede. Os parceiros são variados 

––até o governo da Finlândia colabora 

com alguns projetos.  

No sertão da Paraíba, passou fome e foi a 

motivação para que outros não passassem 

pelo que passou que criou o Centro de 

Educação Popular e Formação Social- 

Cepfs , o que  mudou não só sua vida, mas 

a de muita gente. 
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Luciana 

Chinaglia 

Quintão 

 “certo;  “correto;  “fazer o melhor”; “Eu 

tinha uma fantasia de que meus pais 

escreveriam em um quadro negro todas as 

regras da vida. Mas isso nunca 

aconteceu”; “Acho inaceitável e me choca 

muito ver crianças abandonadas, 

esqueléticas, com inanição. A sociedade 

precisa mudar. O que a gente joga fora 

todos os dias é uma montanha de 

comida”; “Eu tive um diálogo interno e 

me perguntei se ia ficar só pensando ou se 

eu ia realmente fazer algo. Resolvi criar a 

ONG, e não foi um processo da noite pro 

dia, foi um processo que durou uns nove 

meses”; “A fome é tão batida, mas tão 

persistente. Já devia ter sido erradicada há 

muitos anos. E a fome e o desperdício são 

uma metáfora universal. A gente tem 

fome de tudo: de justiça, de habitação, de 

verdade,de comprometimento... Só que a 

fome do alimento realmente é a primeira 

fome. É fisiológico, as pessoas precisam 

comer para se desenvolver bem e depois 

para se manter” . 

1.Economista de formação, Luciana 

diz que optou em fazer algo na área de 

planejamento e que pudesse coordenar.  

1.Essa carioca conta que passou a 

infância tendo como paisagem do quintal 

de casa a pedra da Gávea. Desde 

pequena, preocupa-se com o que é 

“certo”, com o que é o “correto”, em 

tentar “fazer o melhor”.2. Luciana 

Chinaglia Quintão, 49, chega a um 

doador para fazer a colheita urbana. No 

pátio de carga e descarga, percebe vários 

alimentos descartados ainda bons para o 

consumo. Imediatamente, aciona o 

gerente e pede para levar também aqueles 

produtos. Ela mesma separa tudo o que 

será transportado para três organizações 

não governamentais.3. Ela é cercada por 

internos de uma instituição que abriga 

adultos com deficiência intelectual. 

Frases carinhosas como “Que saudades!” 

ou “Puxa, que bom que você veio” 

entoam pelo local. Abraços e beijos são 

dados. As mãos dela são poucas para o 

tanto de outras mãos que querem seu 

aconchego. 4.No mesmo dia, duas 

Lucianas: a empreendedora, que 

coordena uma ONG que ajuda a 

alimentar 22 mil pessoas mensalmente, e 

a amiga sensível, que faz questão de 

tratar seus primeiros beneficiados com 

extremo cuidado.  

1. Muito observadora, fez antroposofia em 

busca de respostas para questões da vida . 

2.A formulação do Banco de Alimentos 

aconteceu, aos 36 anos, em um “insight”, e 

percebeu que teria que fazer alguma coisa, 

criou uma ONG. 3.Para ela, a fome, 

elemento primeiro de sua ação, é 

paradoxal.  
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Gisela Maria 

Bernardes 

Solymos 

“Eu era insuportável no querer saber o 

porquê das coisas”; “paixão pelo ser 

humano”; “O relacionamento com Deus 

sempre foi importante” 

1. Passou na  Universidade de São 

Paulo- USP, época em que ingressou 

também no movimento Comunhão e 

Libertação, que inclui educação e 

integração às missões da Igreja 

Católica. 2. Ficou por três anos em 

uma consultoria organizacional, na 

qual pulou de estagiária a consultora. 

Até aparecer a oportunidade de voltar 

para a favela. 

1. Com um grupo de recém-formados e 

pesquisadores, desbravou comunidades 

da Vila Mariana (zona sul de São Paulo) 

–famílias que não são mapeadas nem 

mesmo no censo realizado pelo IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística)– para um levantamento sobre 

saúde e nutrição. Lá, nasceu não apenas a 

metodologia de intervenção em saúde na 

comunidade mas também o embrião do 

Cren (Centro de Recuperação e Educação 

Nutricional). 2. Diretora-geral da 

instituição que assiste crianças e 

adolescentes subnutridos que atendeu a 

50 mil pessoas, ela estendeu a área de 

atuação de Mirandópolis (zona sul de São 

Paulo) para a Vila Jacuí (zona leste) e 

Maceió. Desenvolveu metodologia que 

contempla a estatura –e descobriu que os 

índices de desnutrição ultrapassam as 

estatísticas oficiais. 

1. No começo da década de 1970, em um 

ponto da imponente avenida Paulista, 

símbolo da cidade de São Paulo, Giselas 

então com 6 anos, tem seu primeiro 

contato com a desigualdade. De mãos 

dadas com a mãe, viu a desnutrição e a 

pobreza refletidas em um morador de rua. 

A menina que sonhava com fazenda, 

plantações e criação de animais descobriu 

naquele momento que comer não é tão 

simples como pensava ser. É o começo de 

uma vida de questionamentos, em que as 

respostas para perguntas simples nem 

sempre atendem à ânsia de conhecimento 

da garota. 2. Ouvir que bater o bolo apenas 

de um lado era fundamental para que a 

massa crescesse a levava mais longe. Que 

componentes impediam que o doce, após 

remexido de todos os lados, ganhasse 

forma? Era preciso testar para ter a 

comprovação.O discurso sobre as origens 

do pai, que deixou a terra natal na década 

de 1960, depois da invasão soviética, em 

1956 e sobre como foi indiretamente 

afetada pela guerra na Europa e pela 

desigualdade no Brasil deixa transparecer 

uma Gisela indignada, inconformada.3. 

Foi com essa essência de mudança que fez 

seu primeiro trabalho em uma favela de 

São Paulo. Com vontade de ajudar, mas 

sem um plano estruturado, o projeto 

morreu logo depois. Mas deixou na garota 

o desejo de transformação.  

Claudia de 

Freitas Vidigal 

" Acompanhando em profundidade a 

história de cada uma daquelas crianças, vi 

o potencial de transformação que poderia 

promover"; "  o registro dessas histórias, 

nada mais é que um olhar para o outro"; " 

Como é bom contar a história da gente, 

né?” .  

1. No final da década de 90, Claudia 

andava às voltas com " uma turminha 

bem a mesma, cheia de grana e de 

conhecimentos sociais". Mas, ao olhar 

toda aquela suntuosidade ao redor, 

passou a se questionar: " Por que estou 

nessa onda?” Aquele enredo não 

parecia ser o seu. 2.No trabalho, vivia 

1. Formação em psicologia. 2.Com um  

grupo de 20 garotas adolescentes 

grávidas, que viviam em abrigos. Juntas, 

liam livros como “Capitães da Areia” 

(Jorge Amado), compartilhavam dúvidas 

e segredos, riam e choravam. A literatura 

surgia como forte mediadora entre o 

universo da ficção e o mundo real.  

1.Ao falar horas sobre sua trajetória 

pessoal, a psicóloga Claudia Vidigal, 37, 

descobre lá pelas tantas que tem uma 

história meio sem graça, uma “vida 

normalzinha”, sem um clímax 

surpreendente. 2. Vista por esse viés, a 

história de vida da empreendedora poderia 

ser resumida em poucas linhas. Nascida 
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uma maratona digna de heroína de 

livro de aventuras. Envolvida em “mil 

atividades”, ela atendia em seu 

consultório, visitava os abrigos, 

prestava consultoria para empresas e 

ainda sobrava muito “gás” para se 

aventurar em corridas como o 

Ecomotion.3.Em 2001 teve início o 

instituto, que foi oficilmente 

formalizado em 2005.  

numa abastada família paulistana, estudou 

em colégio de elite, passava as férias na 

fazenda da avó, casou, descasou, tornou a 

casar, virou mãe de dois meninos. 3. Mas 

para isso seria preciso suprimir de sua 

biografia um capítulo especial: a criação 

do Instituto Fazendo História, que propõe 

olhar a singularidade das crianças que 

vivem em abrigos espalhados pelo país. 4. 

Esse capítulo começou a ser escrito - 

rascunhado, talvez - em 1999, quando em 

sua "vidinha normal" passou a atender 

voluntariamente crianças de instituições 

em seu consultório. 5. Ao atender as 

crianças de instituições começa a perceber 

que aquelas não eram somente " as 

crianças do abrigo". Eram o Alex, a 

Flávia, o Bruno e tantos outros nomes que 

compõem uma infância incisível, muitas 

vezes fora das estatísticas. 6. Em pouco 

tempo, ela já estava envolvida  

semanalmente com bebês dentro de um 

grande abrigo em São Paulo.7. Foi 

também nesse período que personagens 

nada secundários cruzaram sua história. 

Um grupo de 20 garotas adolescentes 

grávidas, que viviam em abrigos.    

Dagmar Rivieri 

Garroux - Tia 

Dag 

" Quero ter mil zezinhos!"; “Eu sou louca 

mesmo, agora diplomada”, “Comigo é pá-

pum. Aprendi com as crianças”; : “O 

Zezinho sou eu!”  

1.Cursou pedagogia na USP 

(Universidade de São Paulo).  

1.A educadora conta que a indignação 

está no seu DNA. Em casa, seus pais 

eram liberais e questionavam essa “coisa 

de classe social”, algo raro para a 

época.2. Em São Paulo, foi às ruas lutar 

contra a ditadura militar, sumiu para a 

Bahia e voltou. 3.Não se encaixou na 

escola tradicional e optou por trabalhar 

em casa, dando aula aos filhos de 

exilados políticos. 4. É da mesma forma 

que Dag recebe empresários, 

celebridades, artistas e rappers.  5.Sempre 

rodeada de pessoas, Tia Dag trabalha em 

uma mesa redonda coberta por sapos, 

1. As crianças da favela desceram do 

morro e bateram na porta. Ela acolheu. 2. 

Alguns anos depois, juntou algumas 

amigas “da pá virada” e o marido, Saulo 

Garroux, 63, para começarem a 

revolucionar o mundo em um pequeno 

imóvel recém-comprado próximo ao 

Parque Santo Antonio. Os meninos se 

multiplicaram rapidamente. 3.Mas foi em 

1994 que Tia Dag escutou de um 

empresário, que a viu tomando lanche no 

McDonald’s com um monte de crianças, a 

pergunta que faz todos os dias: “Qual é o 

sonho?”. A resposta foi na lata: “Quero ter 
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tartarugas e livros, quase todos presentes 

de amigos. O prêmio que mais gostou de 

receber está ali, pela “luta 

antimanicomial e direitos humanos”. 6. A 

mulher forte, que afirma não sentir medo, 

passou por momentos de dúvidas sobre o 

que estava fazendo, principalmente 

quando perdeu a filha recém-nascida, no 

primeiro casamento, e depois o pai, 

durante um assalto no sítio onde vivia.  A 

primeira dor a jogou em uma jornada de 

busca pela verdade e autoconhecimento. 

7.Na segunda, a tristeza a fez afastar-se 

do trabalho da Casa, então com dois anos 

de existência.  No entanto, o telefonema 

de um zezinho, avisando que encontrou o 

criminoso e podia vingar a morte dele, 

deu o choque que precisava para  

reassumir sua luta. “Ele morreu de pé 

defendendo seu lugar. Aprendi a lição e 

segui.” 

mil zezinhos!” Ele comprou um terreno 

próximo e, pouco depois, estava fundada 

oficialmente a Casa do Zezinho.  

Iraê Cardoso 

“Aprendi com a minha mãe a nunca ter 

medo de pedir nada, nem de falar e de 

defender aquilo que acredito” ; “Sou 

protagonista dos problemas sociais do 

Brasil”; “Nunca tive comemoração de 

aniversário porque a minha mãe tinha um 

filho atrás do outro. Durante muito tempo, 

vivia mais a vida dela do que a minha”; 

“Foi do meu amor por Guega que pude 

transformar a morte dele em alegria para 

outros surdos. O maior sofrimento dele 

era não conseguir se comunicar”; 

“Ninguém sabia da existência de surdos 

em Alagoas –entendi que deveria 

capacitar a sociedade e os próprios 

surdos”; “O Ires é um presente que eu 

quero deixar para os surdos e para o meu 

irmão".  

1.Nascida em Juazeiro da Bahia, à 

beira do rio São Francisco, foi a 

primogênita de dez filhos, mas cresceu 

sem pai, que abandonou a família. 

Filha de mãe semi-analfabeta, Iraê 

aprendeu a ler sozinha aos quatro 

anos.3.Cinco das crianças foram para 

colégios internos. Guega, como 

Antonio era conhecido, conseguiu uma 

vaga no Instituto Nacional de 

Educação de Surdos, a primeira escola 

do gênero no Brasil. 4.Com fome de 

conhecimento, Iraê conseguiu bolsas 

em bons colégios, sempre em troca de 

trabalho e de dedicação aos estudos.   

1.Iraê começou a ajudar em casa ainda 

pequena.2.Para fugir das agressões físicas 

do companheiro, a mãe fugiu de Juazeiro 

com seis de seus filhos para o Rio de 

Janeiro –Iraê e seu irmão mais próximo, 

Antonio Gladston, foram juntos para a 

cidade maravilhosa. Lá, a jovem decidiu 

que não voltaria mais para Juazeiro.3.O 

primeiro emprego foi aos 17 anos, na 

área de informática. Foi graças a ele que 

ela pôde tirar a família de um cortiço no 

subúrbio e alugar um apartamento.4.Mãe 

de três filhos pequenos e sem dinheiro, 

Iraê tinha como objetivo construir um 

centro de fonoaudiologia. Para pagar as 

contas pessoais e os gastos com a 

instituição, montou uma banca de 

revistas, que ficou aos cuidados do irmão 

Carlos, que foi para Maceió para ajudá-la 

a cuidar dos filhos.5.Com o apoio de 

1.Superar as dificuldades impostas pela 

vida e transformar sua trajetória pessoal 

foram pontos de partida para uma longa 

jornada como empreendedora social. 2.A 

morte do irmão surdo, atropelado aos 15 

anos no Rio de Janeiro, foi determinante 

para definir sua causa da luta. 3.A partir de 

então, a empreendedora social atuou na 

estruturação da Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais -  Apae  de 

Maceió e, de lá, partiu para coordenar a 

Associação Amigos e Pais de Pessoas 

Especiais - Aappe, também na capital 

alagoana. 
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voluntários e já bem relacionada com o 

governo e a imprensa locais, Iraê foi a 

principal responsável por evidenciar a 

questão dos surdos no Estado entre 1994 

e 1997. 6.O mesmo aconteceu com o 

projeto de lei que reconheceria a Libras 

(língua brasileira de sinais) no Estado e 

com a oficialização da língua dos surdos 

em território nacional em 2002. 7.Foi 

então que Iraê passou a ter respaldo legal 

para obter recursos e pôde investir na 

formação de intérpretes e de surdos. Com 

a demanda de crianças que chegavam do 

interior, os serviços foram levados para o 

sertão de Alagoas. 8.Mas ela ainda não 

está satisfeita; pelo contrário. Agora, o 

grande sonho de Iraê é viabilizar o 

Instituto de Qualificação e Referência em 

Surdez - Ires, centro de referência clínica, 

fonoaudiológica, auditiva e educacional.   
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APÊNDICE H – Mapa do Concurso “Empreendedor Social” de 2012 

Empreendedor 

Social 
Frases de impacto Formação intelectual e social Trajetória de liderança  

Motivação para o empreendedorismo 

social  

Cybele Oliveira 

“Eu tinha um amor gigantesco dentro 

de mim e uma vontade imensa de 

mudar tudo o que estava a minha 

volta, mas não sabia o que fazer com 

isso”; “Na hora em que entrei em 

uma escola pública, fiquei em 

choque”; “Elas têm que ser menos 

passivas e mais ativas na 

aprendizagem”; “Não é que eu não 

queria ter filhos, eu não pensava 

nisso. Quero cuidar de quem já está 

no mundo”; “Precisamos acreditar 

que as pessoas são capazes de 

transformar sua realidade e de 

conquistar autonomia”; “Fico doente 

quando tem algum feriado 

prolongado. Trabalho de domingo a 

domingo”.  

1. Repetir de ano foi a primeira pequena 

tragédia na vida de Cybele Amado. Aos 

sete anos, a sobrinha-neta de Jorge 

Amado não conseguiu acompanhar o 

desenvolvimento de sua turma. Para 

descobrir o que havia acontecido, a 

menina contou com uma rede, formada 

pelos pais, uma contadora de histórias e 

um piloto da Aeronáutica, e uma 

terapeuta. 2. Foi dessa forma que 

descobriu que o método de alfabetização 

usado em sua escola, o Casinha Feliz, 

baseado em figuras e fonemas, havia se 

tornado, para ela, uma “casinha infeliz”. 

Cybele, hoje com 45 anos, entendeu 

naquela época que trocava letras. 4. Na 

adolescencia combinava essas atividades 

com outras de suas paixões, do grupo de 

teatro da juventude espírita, as aulas de 

balé clássico e dança contemporânea e a 

leitura. 5. Aos 17 anos, mais uma 

atividade entrou para sua agenda. A 

jovem havia sido aprovada no vestibular 

para a faculdade de pedagogia. 6. Para 

aprimorar-se, fez pós-graduação em 

psicopedagogia e, em paralelo ao 

trabalho na escola, atendia 

voluntariamente crianças com 

dificuldade de aprender. 7. Ingressou no 

mestrado em desenvolvimento e gestão 

social na UFBA (Universidade Federal 

da Bahia). 

1. De aluna repetente no começo do ensino 

fundamental, passou a líder de classe ainda 

antes do início do ensino médio. 2. Aos 13 

anos de idade, começou a auxiliar colegas de 

escola que tinham dificuldade em matemática. 

3. Na adolescência, distribuía mingau nas ruas 

e visitava orfanatos e asilos para levar carinho 

a crianças e idosos. 4. Quando foi aprovada no 

concurso público para a contratação de 

professores, aos 21 anos, mudou-se para 

Caeté-Açu levando consigo apenas uma mala 

de roupas e três caixas de livros, arrecadados 

em uma campanha que mobilizou em 

Salvador. Com a escassez de recursos (a 

escola não tinha nem papel sulfite), 

transgrediu o currículo e levou as crianças 

para aprender fora da sala de aula. 5. O fim 

dos anos 1990, com a Associação de Pais, 

Educadores e Agricultores de Caeté-Açu, 

iniciou um programa de auxílio a professores. 

Também criou, com 12 secretários municipais 

de educação e associações de moradores 

locais, o Projeto Chapada. 6. Em 2005, fundou 

o Icep (Instituto Chapada de Educação e 

Pesquisa), que contribui para a melhoria da 

qualidade da educação por meio do apoio à 

formação continuada de educadores e gestores 

educacionais, bem como da criação e da 

mobilização de redes colaborativas. 7. Pediu 

exoneração do funcionalismo público, 

assumiu a diretoria do instituto. 

Foi logo no fim do curso de Pedagogia 

que vivenciou sua segunda pequena 

tragédia e justamente em um momento 

de suposta alegria, o Carnaval. Decidida 

a fugir da folia da capital baiana, foi para 

a Chapada Diamantina, no interior do 

Estado. Mas lá, na vila de Caeté-Açu, no 

Vale do Capão, distrito de Palmeiras, 

não encontrou a paz que desejava. 

“Na hora em que entrei em uma escola 

pública, fiquei em choque”, diz ela, 

sobre a precariedade das condições do 

local. Na volta a Salvador, chorou o 

caminho inteiro. A experiência foi tão 

marcante que, uma semana depois, 

quando o governo do Estado abriu 

concurso público para a contratação de 

professores na Chapada Diamantina, ela 

se inscreveu. 
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Ivaneide 

Cardozo 

“Ao sair da mata, acabou minha 

liberdade”;  “Quando olho para os 

uru-eu ali na cidade, me sinto como 

um deles”; “Hoje eu já estou toda 

misturada, já não sei mais o que sou, 

perdi a identidade”; “Eu vinha do 

front, do enfrentamento";  “Filho de 

seringueiro luta desde que nasce”; 

“Tenho medo, mas também tenho 

certeza de que vamos vencer. A 

crença é maior que o medo”; “ Eu e 

Almir não somos fáceis, a gente 

acorda e dorme com as questões 

ambientais e indígenas” . 

1. A juventude foi marcada pela arte e 

pela militância. 2. Aos 18 anos, 

sobrevoou a capital de Rondônia numa 

avião providenciado por amigos ricos 

para jogar versos na cabeça dos 

moradores. 3. Também ia para a praça só, 

com placas em protesto contra o 

desmatamento na Amazônia. 4.No início 

dos anos 90, a moça magricela, de 

cabelos compridos e pouca roupa andava 

dias pela mata com um mochilão nas 

costas. 5. Às vezes, saia em expedição 

floresta adentro vestida com uniforme de 

polícia (herança dos tempos em que 

atuou na corporação e foi expulsa depois 

de denunciar colegas por corrupção). Era 

para prender os madeireiros que 

ameaçam o território do povo uru-eu-

wau-wau. 

1. Na infância na mata, onde cutia, macaco e 

paca eram seus amigos e brinquedos, aprendeu 

a ler em revistas como “Manchete” e em livros 

de bangue-bangue, que chegavam por lá vez 

ou outra, desembarcando num avião. 2. 

Quando Os pais decidiram rumar para Porto 

Velho para que as filhas pudessem estudar e  

na Universidade, graduou-se em história.3. Na 

escola, logo se juntou ao grupo de teatro. Ao 

encenar uma peça que falava da migração em 

Rondônia, não teve dúvida qual personagem 

queria ser: o índio. “Mas não queria ser o 

índio que morria no final, não.”  

1. Filha de seringueiros acreanos, a 

etnoambientalista Ivaneide, cresceu na 

floresta amazônica com os vestígios dos 

índios uru-eu-wau-wau, até então 

isolados.2. Nas leituras da infância, 

ficava intrigada com histórias em que 

“os índios, os donos da terra, só se 

davam mal”. “Pensava: Um dia vou 

mudar essa história, não é possível ser 

assim. Sabia que os índios não faziam 

nada pra gente”. 3. Depois de vivenciar 

episódios de confronto e denúncia, numa 

mineradora, na própria Funai e numa 

ONG em que atuava, decide que o 

caminho é reunir sua turma numa 

organização independente.  

Almir 

Narayamoga 

Suruí 

“Meu pai me ensinou que não basta 

lutar só por mim, por minha família, 

tem que ser pelo povo todo”. “Somos 

sobreviventes”; . “Na época, os 

suruís foram em busca de uma 

política de sustentabilidade, e a Funai 

falou que a gente tinha terra muito 

rica, podia tirar madeira”; “Mas, 

antes de falar sobre a parceria com o 

Google, falo sobre a história e a luta 

de meu povo”; " Para Almir, a sua 

guerra é de consciência. “Ao sair da 

mata, acabou minha liberdade”;  

“Quando olho para os uru-eu ali na 

cidade, me sinto como um deles”; 

“Hoje eu já estou toda misturada, já 

não sei mais o que sou, perdi a 

identidade”; “Eu vinha do front, do 

enfrentamento";  “Filho de 

seringueiro luta desde que nasce”; 

“Tenho medo, mas também tenho 

certeza de que vamos vencer. A 

1.Menino ainda, Almir deixou a aldeia e 

foi estudar na cidade. 2.Eleito chefe-

maior do povo suruí, o indígena está à 

frente da Metareilá (significa “lugar de 

organizar”). 3. Aos 17 anos, ele já 

despontava como uma jovem liderança 

indígena suruí. 4.  Tinha que convencer 

os suruís envolvidos com a venda ilegal 

de madeira de que era preciso valorizar a 

floresta em pé  ou cuidar da terra, como 

diziam os velhos da aldeia, insatisfeitos 

com o desmatamento no território.    

1. Em 1999, o jovem líder indígena 

desenvolve o plano de gestão do território 

suruí. Para projetar o futuro de seu povo, o 

planejamento suruí atinge cinco décadas. 2. 

Em 2007, em viagem pela Califórnia (EUA), 

conseguiu uma reunião com a empresa Google 

Earth. Mas tinha só 30 minutos para falar (e 

ser traduzido ) rendeu quatro horas de 

conversa. No dia seguinte, o jornal New York 

Times publicava reportagem sobre a parceria 

da empresa com o povo suruí. 3. Almir visitou 

33 países, encontrou outras lideranças 

internacionais, como o príncipe Charles e Bill 

Clinton.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Enquanto jovem  liderança indígena   

entrou na militância ambiental. 2. Nos 

anos 1980, conquistaram a demarcação 

de seu território.   
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crença é maior que o medo”; “ Eu e 

Almir não somos fáceis, a gente 

acorda e dorme com as questões 

ambientais e indígenas” . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luís Fernando 

Guedes Pinto 

“Na verdade, posso dizer que não sou 

o cara que tem mil ideias. Sou apenas 

aquele que tem capacidade para 

enxergar algumas oportunidades e 

fazê-las acontecer”;  “Quase morri. É 

duro o tratamento, são remédios com 

metal, ferro, coisa forte. Ainda tenho 

marcas no corpo”;  “ajudar o 

próximo” ; “trabalhar para o 

coletivo”; “trabalhar com a natureza 

e o social” ; “Por querer levar 

sustentabilidade a todo lugar que 

vou, sei que remo contra a maré. Mas 

o bom é que aprendi a não desistir 

nunca”. 

 1. Formou-se na Escola Superior de 

Agricultura Luiz de Queiroz, da 

Universidade de São Paulo- Esalq-USP, 

onde foi apelidado de Pakinha (referência 

a um grilo).2. Na Indonésia, cursou pós-

graduação. 3. Atua como engenheiro 

agrônomo, empreendedor e pai, além de 

surfar, tocar bateria e repassar sua 

expertise como professor. 

1. A forma abnegada como avalia cada 

situação revela muito do que absorveu dos 

pais. Também engenheiro agrônomo, o pai o 

ensinou a entender o “setor público”, o 

“trabalhar para o coletivo”. A mãe, socióloga, 

incutiu nele a paixão pelo contato com a 

natureza ao ver o pôr do sol. 2.Atuou como 

militante, seguiu cadeias de produção, educou 

desde fazendeiros até comunidades inteiras, 

conviveu com índios e trabalhadores rurais, 

assimilou críticas, usou terno pela primeira 

vez e até sofreu ameaças.Tudo para tornar a 

certificação acessível ao número máximo de 

pessoas –atinge mais de 80 mil trabalhadores. 

1. Desde a infância em Brasília, ele 

surpreende, seja pelo altruísmo, seja pelo 

propósito com que realiza suas ações. 

Um retrato dessa fase, em que brincou 

muito na rua, foi a reação após ter 

tomado rasteira por trás e batido o rosto 

no chão, o que resultou em dente 

quebrado, inflamação e até cirurgia. Em 

vez de mágoa e briga, o caso fez com 

que fortalecesse a amizade com quem o 

derrubou. 2. Casado havia três anos com 

a engenheira agrônoma Simone e pai do 

então recém-nascido Eduardo, Luís 

estava com a família na Indonésia, onde 

cursava pós-graduação. Eles moravam 

numa comunidade muçulmana carente, o 

que os deixou num turbilhão de 

hostilidades resultantes da queda das 

torres gêmeas. 3. Após os eventos na 

Ásia, Luís viu ameaçada até sua 

profissão. Isso porque, durante trabalho 

social no Pontal do Paranapanema (SP), 

ele contraiu leishmaniose, doença 

crônica cutânea que chega a afetar 

coração e rins. , 4. A experiência no 

Pontal marcou Luís mais pela chance de 

“ajudar o próximo” do que pelo risco de 

voltar a contrair outra doença em locais 
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como a mata, a caatinga ou o cerrado. 

5.Em primeiro lugar, abriu mão da 

segurança financeira ao recusar cargo em 

multinacional na qual fora aprovado em 

concurso acirrado.6.Depois, deixou o 

funcionalismo público de Campinas (SP) 

por crer que a máquina governamental o 

afastava da missão pessoal. 

Antonio Sergio 

Petrilli 

“Uma coisa é a criança morrer porque não 

há mais nada que se possa fazer. Outra é 
morrer por falta de recursos, porque o 

remédio é muito caro e o SUS [Sistema 

Único de Saúde] ou o hospital não 
querem pagar; "Queremos uma mudança 

social”;  “Elas [as crianças] eram 

colocadas junto aos adultos, a 
quimioterapia era ministrada em seus 

bracinhos com as mesmas agulhas grossas 

e, pior, suas mães não podiam estar com 
elas. Imagine uma criança de quatro anos 

enfrentar tudo isso sozinha?”; “Os 

avanços da medicina proporcionam 70% 
de chances de cura nos casos tratados 

adequadamente. E aqui temos todos os 

médicos e os equipamentos necessários 
para oferecê-los”; “Nós contamos com 

um empurrãozinho sagrado, que vem do 

céu, das crianças que não conseguimos 
salvar”; “Sempre fui brigão e 

conciliador”; “A base dos bons resultados 

conquistados está na união equilibrada de 
três elementos: conhecimento acadêmico, 

representado pela Universidade Federal 
de São Paulo; administração focada em 

resultados, assegurada pela participação 

de empresários; e integração da 
sociedade, por meio do apoio financeiro e 

do trabalho voluntário”. 

1.De pequeno, ajudava o pai, 

descendente de italianos, no ofício de 

colocar pedras ornamentais, e a mãe, de 

sangue húngaro, na criação de seus cinco 

irmãos mais novos.2.Na Unicamp 

(Universidade Estadual de Campinas), 

onde cursou medicina, era capitão do 

time de futebol, atuava na atlética e 

organizava passeatas pela democracia. 

3.Seu olhar diferente, contudo, era 

inovador demais para a década de 1970, 

quando começou a trabalhar no Hospital 

A.C. Camargo. Com pífios 20% de 

chance de cura, não se investia nas 

terapias de câncer infantil. Petrilli não 

mediu esforços para que crianças “ricas 

ou pobres” fossem curadas com 

qualidade de vida.4.Inconformado com a 

dura realidade e ávido por novos 

conhecimentos, Petrilli partiu com sua 

família para Nova York, onde estagiou 

por um ano no Memorial Sloan-

Kettering, referência na área.5. Religioso 

sem falar em Deus, inquieto, teimoso e 

líder nato, Petrilli, corintiano roxo, 

aprendeu desde cedo a desempenhar 

vários papéis, o que lhe permitiu se 

comunicar com diversos públicos. 

1.Após ter visto o que se podia fazer em 

termos de tratamento infantil[ Nova York], 

unindo tecnologia e assistência, voltou ao 

Brasil obstinado por um sonho: vislumbrava 

um lugar onde as crianças não perdessem sua 

humanidade com um tratamento tão 

invasivo.2.Queria que elas [crianças] ainda 

brincassem mesmo perdendo seus cabelos; 

que não parassem de estudar; que não 

esmorecessem; e, principalmente, que 

tivessem acesso ao melhor tratamento possível 

para seu tipo de câncer, sem que sua condição 

socioeconômica e social fosse 

determinante.3.Persistente e incansável, 

Petrilli contagiou uma legião de pessoas. Eram 

médicos, enfermeiros, voluntários e 

empresários que, unidos, fizeram nascer o 

Graacc (Grupo de Apoio ao Adolescente e à 

Criança com Câncer), que, em um sobrado ao 

lado da Unifesp (Universidade Federal de São 

Paulo), oferecia assistência e tratamento 

ambulatorial a crianças internadas no Hospital 

São Paulo.4. Entre um sorriso e um respiro 

profundo de resignação, Petrilli admite que o 

Graacc não foi só fruto de vontade, 

conhecimento e mobilização.  

1.Para ampliar o atendimento, o médico 

percebeu que era preciso saber lidar com 

a política dos hospitais e, sobretudo, 

responder à pergunta: quem vai pagar a 

conta? Visando à excelência, convidou 

os empresários-parceiros a participar da 

gestão do Graacc e fez um curso no Saint 

Jude Hospital, em Memphis, nos EUA, 

onde aprendeu a importância da captação 

de recursos e do gerenciamento 

profissional.2. Hoje, Petrilli, 66, diz se 

orgulhar de ver a instituição, centro de 

referência no tratamento do câncer 

infantil, ocupar um prédio de oito 

andares –que está em expansão– e 

atender mais de 300 casos novos por 

ano. 
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APÊNDICE I – Mapa do Concurso “Empreendedor Social” de 2013 

Empreendedor 

Social 
Frases de impacto Formação intelectual e social Trajetória de liderança  

Motivação para o empreendedorismo 

social  

Sylvia 

Guimarães 

“Já muito cedo, tinha noção de que 

existiam realidades sociais e culturais 

diferentes”, “De que adiantava ler 

Marx e não fazer nada ao ver os 

meninos pedindo dinheiro no 

campus?”,   

1.Pendurado no escritório de casa, um 

mapa do Brasil, com os muitos 

pontinhos marcando todas as cidades 

que foram visitadas pelo pai, sempre 

fascinou na infância a paulistana .A 

brincadeira era achar um lugar de 

nome inusitado e distante onde ele 

não tivesse pisado ainda. Mais do que 

conhecer lugares de um Brasil 

inóspito, ela tinha sede de descobrir 

as histórias de um Brasil “diverso e 

denso” que não estão nas manchetes 

dos jornais nem são contadas nos 

livros. 2.Neta de um caixeiro-

viajante,  assim como a mãe 

batalhadora e destemida, que deu uma 

volta ao mundo com alguns tostões no 

bolso ao ganhar um prêmio como 

funcionária da extinta companhia 

aérea Panam do Brasil.3. Cresceu 

observando a vida dura dos primos do 

interior e ficava incomodada com os 

meninos nos semáforos da cidade. 

1.Ao participar de outros programas 

internacionais de intercâmbio na adolescência, 

visitou um campo de concentração na Alemanha 

O impacto deixado por tal vivência a fez marcar 

um “x” em história na hora de prestar o 

vestibular.2.Na Universidade de São Paulo, no 

entanto, a estudante se incomodava com o 

excesso de discurso e a falta de ação dos 

colegas.3. Integrou um programa universitário 

num navio, em que cruzou os mares em quatro 

meses, do Canadá a Macau, na China. A 

passagem pela Turquia coincidiu com um 

terremoto que arrasou o país. O espírito 

mobilizador da sempre candidata a ser a 

“representante de classe” a levou a organizar no 

navio uma coleta de roupas para os afetados pela 

catástrofe. Desembarcou no Brasil disposta a 

percorrer trilhas que desembocassem num país 

pouco conhecido —dos sem-terra, dos 

garimpeiros, das comunidades que se formam à 

beira da estrada.4.Em parceria com duas amigas, 

Laís Fleury e Maria Teresa Meinberg, a Fofa, 

deu vida à Expedição Vaga Lume.5.Durante a 

incursão de dez meses pela região amazônica a 

bordo de recreios que também transportavam 

tartarugas, aviões da FAB (Força Aérea 

Brasileira), caçambas de caminhão ou em um 

Fusca 82, o trio carregou bibliotecas cheias de 

histórias.Mas eram os muitos enredos do Brasil 

da oralidade que abasteciam os motores da 

expedicionária, que encontrou personagens 

como Dona Sinfurosa, “filha” do deus 

Macunaima (sem acento mesmo), lá da Boca da 

Mata, em Roraima, ou de Seu Carlito, soldado 

da borracha em Rondônia.  

1.Desde menina, suas rotas foram marcadas 

pela diversidade. As férias na comunidade 

rural mineira de Macuco de Muriaé, onde 

vivenciava as tradições no terreiro de café, 

compunham um cenário bem diferente do 

conhecido pelos colegas da escola de classe 

abastada que cursou em São Paulo.2. 

Exímia contadora de “causos”, a 

historiadora desfia em tom de anedota 

algumas de suas passagens da infância à 

vida adulta. É nesse clima bem-humorado 

que narra a experiência num acampamento 

em Cuba aos 13 anos —uma espécie de 

“educação comunista injetada na veia”.3. 

Entre rodas de conversa travadas com russos 

e cubanos, ela foi sorteada para ouvir o 

discurso do ex-líder cubano Fidel Castro. 

“Era o ano da queda do bloco comunista, 

todo mundo estava lá para ouvi-lo. Eu não 

sabia de nada que estava acontecendo”, 

diverte-se, ao lembrar a experiência.4. 

Desde a escola, se engajava como voluntária 

em programas sociais. Para Sylvia, a melhor 

universidade era mesmo o mundo, e a 

educação tinha que ser vivencial.5. Em toda 

parada, conta que sempre procura um desses 

“professores de história” do Brasil profundo 

para conversar. Sorriso aberto, senta ao lado 

de quem for e fica só escutando as sagas da 

vida real. É uma verdadeira desbravadora de 

histórias. 6 Na sede da entidade que 

dissemina a leitura pelos rincões da 

Amazônia, está lá um mapa indicando as 

localidades do Brasil profundo que a 

empreendedora já desbravou. 
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Regina Vidigal 

Guarita 

“Isso me marcou: a doença, a criança 

e a fatalidade. A incapacidade da área 

médica de curá-la. Esse vazio e a 

reconstrução da vida depois dele”; 

“Se não fosse a arte e a leitura, que 

me sustentavam, não sei como seria”;  

“Não tive outra escola que não meu 

próprio interesse em relação à vida”; 

“O que eu tinha para ler, lia. Criei 

minha cultura a partir dos meus 

interesses e esforços.”; “Na exposição 

do Michelangelo, enquanto o monitor 

falava sobre o artista, as crianças 

eram outras, bebendo aquelas 

informações com sorrisos nos rostos. 

Elas se sentiram valorizadas. Tive 

certeza de que a arte é um caminho de 

comunicação.” 

1.Quando tinha de 11 para 12 anos, 

Regina Guarita, foi, por assim dizer, 

sua própria arte-educadora. Com 

hepatite, caiu de cama por seis meses. 

Nesse afastamento compulsório, criou 

um universo próprio, fundamentado 

em leituras. Os textos de Monteiro 

Lobato e suas “Reinações de 

Narizinho” particularmente a 

encantaram. 2.Na adolescência, entre 

15 e 17 anos, enfrentou outro 

problema de saúde —sob a 

perspectiva do cuidador. A irmã mais 

nova teve leucemia aos 11 anos. 

Regina e a outra irmã foram 

chamadas pelo pai para cuidar da 

caçula —e privadas de ir à escola. 

Após três anos, a menina morreu. 3.O 

ambiente familiar era determinado 

pela rigidez do caráter paterno, ele 

demandou que Regina  fosse educada 

em casa.4. Foi aos 23 que se casou 

com um rapaz que havia conhecido 

em Campos do Jordão (SP). Quando 

os filhos chegaram —foram três—, 

dedicou-se a criá-los.5. Na época em 

que o filho mais novo entrou na 

adolescência, Regina começou a 

trabalhar em uma agência de 

marketing de incentivo, com 

motivação de indivíduos em 

empresas. Tinha 45 anos. A agência 

se fixou na região da República, em 

São Paulo. 

1. cofundadora e diretora-presidente da Arte 

Despertar, que usa as linguagens da arte e o 

arcabouço da cultura como caminhos para 

(re)conectar indivíduos aos outros e a si 

mesmos nos âmbitos da saúde e da educação. 

A partir de uma metodologia que começa no 

despertar de sua própria vida, atinge os 

públicos mais desprivilegiados, pacientes 

hospitalizados, crianças socialmente 

vulneráveis e profissionais sobrecarregados 

ou com pouca inserção em práticas sociais 

valorizadas. Realizou quase 400 mil 

atendimentos em 15 anos em São Paulo, onde 

influenciou o desenvolvimento de dezenas de 

profissionais arte-educadores.2.“para que 

viesse à tona o que eles (filhos)tinham de 

melhor, para que crescessem e ficassem em 

pé pelas próprias pernas”.Tais princípios, 

frisa, regeram a criação da Associação Arte 

Despertar, cujo objetivo é recuperar nos 

indivíduos seus talentos e capacidades.3.Ao 

sair do trabalho, “crianças fumando crack, 

umas jogadas em cima das outras”, imagem 

que a “tocou muito”.Àquela altura, seu 

círculo ideológico estava quase concluído; 

faltava projetá-lo num modelo 

organizado.4.Completar 50 anos trouxe a 

convicção de que precisava dar um passo 

maior. Alugou uma sala e, após seis meses, 

sabia que queria “trabalhar arte e cultura com 

crianças para, no mínimo, dar a elas uma 

percepção da importância que têm neste 

mundo”.Para configurar o embrião do 

negócio, contou com a ajuda de Maria 

Christina Rizzi, arte-educadora da USP. 

1.A fase dos 20 e poucos anos reservou a ela 

mais uma dificuldade que, depois, se 

transformaria em motivação para investir 

em projetos sociais. Um acidente com o 

irmão no aeroporto de Viracopos fez com 

que ela convivesse por um mês com rotinas 

ambulatoriais num hospital de Campinas 

(SP) —ele ficou em coma devido a um 

traumatismo craniano, recuperando-se.2. 

Aos 38, Regina vivenciou outra situação 

dolorosa: o pai sofreu infarto seguido de 

parada cardíaca e ficou dois meses no InCor 

(Instituto do Coração), em São Paulo. 3. 

Criação da Associação Arte Despertar .A 

Arte Despertar deu seus primeiros passos no 

InCor, em 1997, realizando atividades de 

artes visuais com crianças internadas. 4.A 

extensão do projeto para comunidades 

carentes ganhou força com a incursão na 

Aldeia Infantil SOS Rio Bonito. 5..Em um 

passeio no Masp (Museu de Arte de São 

Paulo) com as crianças acolhidas pela ONG, 

em 1998, ela diz ter tido a clara percepção 

de estar no rumo certo para resgatar aquelas 

identidades. 

Alice Freitas 

 “Essa é a minha missão”;  “Uma 

trajetória de somar experiência e 

repassar know-how para ensinar e 

capacitar alguém para criar”; “bom, 

bonito e do bem” ;  “inclusivo para 

quem faz, exclusivo para quem 

Os 34 anos de vida da advogada de 

formação e empreendedora de vida 

Alice Freitas têm sido construídos 

assim: de juntar cacos que ela 

encontra por onde passa. Pouco 

importa a distância. 

1.A garota classe média de Nova Friburgo 

(RJ), que fez intercâmbio na Tailândia aos 15 

anos, queria pilotar seu próprio negócio. E é 

da rua General Glicério, uma das mais 

aprazíveis de toda a capital fluminense, sede 

da Asta, que Alice se conecta com produtores 

1.Alice descobriu esse mundo há 12 anos, 

quando viajou quatro meses pela Ásia com 

uma amiga. Antes de irem, as duas passaram 

sete meses conhecendo o que de social 

existia “do lado de lá”.2.Lição de casa 

pronta, seguiram jornada para, além de se 



198 

 

 

compra”; Nunca mais seria a 

mesma”; “Não é para comprar para 

ajudar porque é coitadinho, 

pobrezinho”;  “Não! É porque o 

babado é bacana, tem design e ainda 

vai mobilizar a cadeia de produção do 

bem. É um artesanato de 

sobrevivência.” 

e compradores.2.O que um retalho de 

oncinha, um banner empoeirado e uma 

garrafa PET suja têm em comum? Todas 

essas peças formam pedacinhos que estão 

ajudando a montar novos caminhos: do 

barraco às margens de um rio-esgoto no Rio 

de Janeiro a um grupo de vovós que 

encontrou no trabalho uma razão para viver. 

Em comum, tudo isso poderia ir parar no lixo, 

mas tornou-se um sopro de esperança para 

muita gente simples.3.Desde 2007, Alice está 

à frente da Rede Asta, negócio social que 

trabalha com associações, cooperativas e 

grupos produtivos formados majoritariamente 

por mulheres —o nome vem de Astrea, a 

mais pura das deusas gregas.Num primeiro 

momento, a proposta parece simplista: 

transformar resíduos em arte, usando a 

confecção de artesanato, dando um “up” na 

economia solidária e no desenvolvimento 

sustentável.4. Hoje o foco está na produção 

de brindes sociais ecológicos para empresas, 

que fornecem insumos para que as artesãs 

trabalhem na criação. Banners viram bolsas, 

restos de jornal se transformam em porta-

canetas.  

deslumbrarem com o outro lado da Terra, 

cumprirem a tarefa de pesquisar três temas: 

saúde, geração de renda e educação.3.Em 

Bangladesh, aprenderam sobre microcrédito. 

Embarcaram numa viagem de ônibus que 

levava computadores para aulas de 

informática no interior da Índia, conta Alice, 

ainda com um ar de perplexidade de ter 

saído viva de uma jornada repleta de 

contornos insólitos, com ameaça até de 

estupro.4.Depois do regresso, trabalhou na 

ONG AfroReggae. 5.Asta trabalha hoje com 

51 grupos que envolvem 700 artesãs —90% 

delas são mulheres, com renda que varia de 

um a dois salários mínimos. Gente que vive 

em favelas não pacificadas, sem 

saneamento, com caixa d’água furada por 

troca de tiros.5.Para fazerem parte da rede, 

os grupos precisam ter mais de três pessoas 

trabalhando, estar em lugar de baixa renda e, 

é claro, ter um produto “vendável”. A Asta 

não forma as equipes. Suas designers 

orientam, palpitam, sugerem, ajudam a criar 

e fornecem insumo.6.Quatro vezes ao ano, a 

Asta distribui cerca de mil catálogos para a 

venda porta a porta. A comercialização 

também é feita pelo site 

www.redeasta.com.br. 

Merula 

Anargyrou 

Steagall 

“Eu queria fazer tudo o que uma 

pessoa de 80 anos faz em 30 anos”. 

1.Aos três anos de idade, quando foi 

diagnosticada com talassemia, os 

médicos disseram aos pais, os gregos 

Villy, 66, e Emmanoel Anargyrou, 79, 

que a menina viveria até os cinco.“Não 

se apeguem”, ouviram. Merula sabia 

que seriam mais. 2.Herdou o otimismo e 

a determinação do pai, que saiu da 

Grécia em 1954 e chegou ao Brasil com 

US$ 2 e poucas palavras em português. 

Aqui, ele conseguiu emprego em uma 

metalúrgica. Tornou-se empresário e 

deixou para trás as lembranças da fome 

1.O governo não dispunha de estatísticas, 

como ela queria. Mas Merula saiu de lá ( 

reunião com Ministro da Saúde José Serra 

)com a lista dos hemocentros e o relatório de 

compra de remédios da pasta. Sua missão era 

elaborar um sistema de referência mundial 

para o tratamento da talassemia. Esse era o 

convite ao ministro.2. Organizou um 

congresso internacional e reuniu diretores de 

hemocentros, médicos e pacientes. Levantou 

o número de casos, identificou lacunas no 

tratamento e ofereceu treinamento a médicos. 

3.Merula, investe em seus projetos com a fé 

1.“A senhora não vai conseguir horário se 

não falar qual o tema da reunião”, disse a 

secretária do então ministro da Saúde José 

Serra, em 2000.“Só posso fazer o convite 

pessoalmente. Quarta que vem ele estará no 

gabinete?”, perguntou, do outro lado da 

linha, Merula Anargyrou Steagall, dona da 

Insiders, importadora e distribuidora de 

utensílios de cozinha.“Sim, mas a agenda 

está apertada”, respondeu a secretária do 

ministro.“Estarei aí. Tenho uns 

compromissos em Brasília.”Não havia “uns 

compromissos” na capital federal. Mas 
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e da perda de parte da família na 

Segunda Guerra Mundial. “Vocês são 

abençoados. Têm o que comer”, repetia 

aos três filhos.3. Para Merula, o pai 

repetia: “Você gosta de viver? Então, 

aproveite tudo ao máximo”.Foi o que 

ela fez. Paraquedismo, rali, windsurfe, 

tudo isso está na bagagem. Também 

participou de um curso de modelo para 

vender roupas, de uma sociedade na 

agência de turismo da família e da 

criação de importadora de utensílios de 

cozinha. 4.Decidiu casar ao terminar a 

faculdade de administração, após dois 

anos de namoro com Denisarth Steagall, 

50. Era setembro de 1991. A única data 

disponível para a cerimônia caia numa 

sexta-feira, 13 de dezembro. Poderia 

esperar dois anos. Mas driblou a 

superstição da mãe e fez a festa em três 

meses.5. No mundo, eram raros os casos 

de mães com talassemia. Merula teve 

quatro filhos: Daniel, 20, Dina, 15, 

Roberto, 13, e Vitória, que morreu logo 

após o nascimento. Em 1998, o 

primogênito foi diagnosticado com 

linfoma de Hodgkin, câncer no sistema 

linfático. O casal consultou dois 

médicos no Brasil, buscou cirurgia 

espiritual e viajou para os EUA para ter 

tratamento mais eficaz.“As células [do 

linfoma] estão necrosadas”, disse o 

cirurgião, duas horas depois de iniciada 

a biópsia. O câncer não deixou marcas 

em Daniel, mas trouxe a Merula o 

desejo de ajudar. 

de quem sabe que tudo vai dar certo. Faz 

planos por atacado —quer políticas públicas 

em vez de uma caixa de seringas; muitos 

filhos e não só um; conhecer o mundo em vez 

de ficar parada. Ela tem pressa. Sempre foi 

assim. 

Merula saiu de São Paulo e, no dia marcado, 

apareceu no ministério. A secretária pediu 

que aguardasse em uma sala lotada. Ela 

recusou. Quando a porta do gabinete abriu, 

ela mencionou um conhecido do ministro. 

“Vamos entrar”, disse ele. Merula contou 

que fora eleita presidente da Abrasta 

(Associação Brasileira de Talassemia) havia 

15 dias e explicou sobre a doença de origem 

genética, conhecida como anemia do 

Mediterrâneo. O paciente tem de receber 

transfusões de sangue periódicas —em 

geral, a cada 20 dias—, além de 

medicamento para eliminar o excesso de 

ferro do organismo.2. Ela achou que tivesse 

cumprido a missão com a Abrasta. Mas 

ouviu do ministro: “Por que você não monta 

uma associação para câncer?”.Foi a vez de 

ela aceitar o convite e criar a Abrale 

(Associação Brasileira de Linfoma e 

Leucemia). À frente das instituições, ela tem 

mudado a história do tratamento, os 

prognósticos, o papel do governo e a 

qualidade de vida das pessoas. Para Merula, 

vitórias em atacado são muito mais 

saborosas. 
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ANEXO A – Diretrizes Curriculares do Curso de Administração 

 

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - 

RESOLUÇÃO Nº 4, DE 13 DE JULHO DE 2005. (*) 

 

Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Administração, 

bacharelado, e dá outras providências. 

 

O Presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de 

Educação, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 9º, § 2º, alínea “c”, da 

Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a redação dada pela Lei nº 9.131, de 25 de 

novembro de 1995, tendo em vista as diretrizes e os princípios fixados pelos Pareceres 

CNE/CES nos 776/97 e 583/2001, bem como considerando o que consta dos Pareceres 

CNE/CES nos 67/2003; 134/2003, 210/2004 e 23/2005, homologados pelo Senhor Ministro 

de Estado da Educação, respectivamente, em 2/6/2003, 9/9/2003, 24/9/2004 e 3/6/2005, 

resolve: 

 

Art. 1º A presente Resolução institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do 

Curso de Graduação em Administração, bacharelado, a serem observadas pelas Instituições de 

Ensino Superior em sua organização curricular. 

Art. 2º A organização do curso de que trata esta Resolução se expressa através do seu projeto 

pedagógico, abrangendo o perfil do formando, as competências e habilidades, os componentes 

curriculares, o estágio curricular supervisionado, as atividades complementares, o sistema de 

avaliação, o projeto de iniciação científica ou o projeto de atividade, como Trabalho de Curso, 

componente opcional da instituição, além do regime acadêmico de oferta e de outros aspectos 

que tornem consistente o referido projeto pedagógico. 

 

§ 1º O Projeto Pedagógico do curso, além da clara concepção do curso de graduação em 

Administração, com suas peculiaridades, seu currículo pleno e sua operacionalização, 

abrangerá, sem prejuízo de outros, os seguintes elementos estruturais: 

 

I - objetivos gerais do curso, contextualizados em relação às suas inserções 
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institucional, política, geográfica e social; 

II - condições objetivas de oferta e a vocação do curso; 

III - cargas horárias das atividades didáticas e da integralização do curso; 

IV - formas de realização da interdisciplinaridade; 

V - modos de integração entre teoria e prática; 

VI - formas de avaliação do ensino e da aprendizagem; 

VII - modos de integração entre graduação e pós-graduação, quando houver; 

VIII - incentivo à pesquisa, como necessário prolongamento da atividade de 

ensino e como instrumento para a iniciação científica; 

IX - concepção e composição das atividades de estágio curricular supervisionado, suas 

diferentes formas e condições de realização, observado o respectivo regulamento; 

X - concepção e composição das atividades complementares; e, 

XI - inclusão opcional de trabalho de curso sob as modalidades monografia, projeto de 

iniciação científica ou projetos de atividades, centrados em área teórico-prática ou de 

formação profissional, na forma como estabelecer o regulamento próprio. 

 

§ 2º Com base no princípio de educação continuada, as IES poderão incluir no 

Projeto Pedagógico do curso, o oferecimento de cursos de pós-graduação lato sensu, nas 

respectivas modalidades, de acordo com as efetivas demandas do desempenho profissional. 

(*) Resolução CNE/CES 4/2005. Diário Oficial da União, Brasília, 19 de julho de 2005, 

Seção 1, p. 26. 

§ 3º As Linhas de Formação Específicas nas diversas áreas da Administração não constituem 

uma extensão ao nome do curso, como também não se caracterizam como uma habilitação, 

devendo as mesmas constar apenas no Projeto Pedagógico. 

Art. 3º O Curso de Graduação em Administração deve ensejar, como perfil 

desejado do formando, capacitação e aptidão para compreender as questões científicas, 

técnicas, sociais e econômicas da produção e de seu gerenciamento, observados níveis 

graduais do processo de tomada de decisão, bem como para desenvolver gerenciamento 

qualitativo e adequado, revelando a assimilação de novas informações e apresentando 

flexibilidade intelectual e adaptabilidade contextualizada no trato de situações diversas, 

presentes ou emergentes, nos vários segmentos do campo de atuação do administrador. 
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Art. 4º O Curso de Graduação em Administração deve possibilitar a formação profissional 

que revele, pelo menos, as seguintes competências e habilidades: 

 

I - reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar estrategicamente, introduzir 

modificações no processo produtivo, atuar preventivamente, transferir e generalizar 

conhecimentos e exercer, em diferentes graus de complexidade, o processo da tomada de 

decisão; 

II - desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício 

profissional, inclusive nos processos de negociação e nas comunicações interpessoais ou 

intergrupais; 

III - refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, compreendendo sua posição e 

função na estrutura produtiva sob seu controle e gerenciamento; 

IV - desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e 

formulações matemáticas presentes nas relações formais e causais entre fenômenos 

produtivos, administrativos e de controle, bem assim expressando-se de modo crítico e 

criativo diante dos diferentes contextos organizacionais e sociais; 

V - ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e administrativa, 

vontade de aprender, abertura às mudanças e consciência da qualidade e das implicações 

éticas do seu exercício profissional; 

VI - desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da experiência cotidianas 

para o ambiente de trabalho e do seu campo de atuação profissional, em diferentes modelos 

organizacionais, revelando-se profissional adaptável; 

VII - desenvolver capacidade para elaborar, implementar e consolidar projetos em 

organizações; e VIII - desenvolver capacidade para realizar consultoria em gestão e 

administração, pareceres e perícias administrativas, gerenciais, organizacionais, estratégicos e 

operacionais. 

Art. 5º Os cursos de graduação em Administração deverão contemplar, em seus projetos 

pedagógicos e em sua organização curricular, conteúdos que revelem inter-relações com a 

realidade nacional e internacional, segundo uma perspectiva histórica e contextualizada de sua 

aplicabilidade no âmbito das organizações e do meio através da utilização de tecnologias 

inovadoras e que atendam aos seguintes campos interligados de formação: 
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I - Conteúdos de Formação Básica: relacionados com estudos antropológicos, 

sociológicos, filosóficos, psicológicos, ético-profissionais, políticos, comportamentais, 

econômicos e contábeis, bem como os relacionados com as tecnologias da comunicação e da 

informação e das ciências jurídicas; 

II - Conteúdos de Formação Profissional: relacionados com as áreas específicas, envolvendo 

teorias da administração e das organizações e a administração de recursos humanos, mercado 

e marketing, materiais, produção e logística, financeira e orçamentária, sistemas de 

informações, planejamento estratégico e serviços; 

III - Conteúdos de Estudos Quantitativos e suas Tecnologias: abrangendo pesquisa 

operacional, teoria dos jogos, modelos matemáticos e estatísticos e aplicação de tecnologias 

que contribuam para a definição e utilização de estratégias e procedimentos inerentes à 

administração; e 

IV - Conteúdos de Formação Complementar: estudos opcionais de caráter transversal e 

interdisciplinar para o enriquecimento do perfil do formando. 

 

Art. 6º A organização curricular do curso de graduação em Administração estabelecerá 

expressamente as condições para a sua efetiva conclusão e integralização curricular, de acordo 

com os seguintes regimes acadêmicos que as Instituições de Ensino Superior adotarem: 

regime seriado anual, regime seriado semestral, sistema de créditos com matrícula por 

disciplina ou por módulos acadêmicos, com a adoção de pré-requisitos, atendido o disposto 

nesta Resolução. 

 

Art. 7º O Estágio Curricular Supervisionado é um componente curricular direcionado à 

consolidação dos desempenhos profissionais desejados inerentes ao perfil do formando, 

devendo cada instituição, por seus Colegiados Superiores Acadêmicos, aprovar o 

correspondente regulamento, com suas diferentes modalidades de operacionalização. 

§ 1º O estágio de que trata este artigo poderá ser realizado na própria instituição de ensino, 

mediante laboratórios que congreguem as diversas ordens práticas correspondentes aos 

diferentes pensamentos das Ciências da Administração. 
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§ 2º As atividades de estágio poderão ser reprogramadas e reorientadas de acordo com os 

resultados teórico-práticos, gradualmente reveladas pelo aluno, até que os responsáveis pelo 

acompanhamento, supervisão e avaliação do estágio curricular possam considerá-lo 

concluído, resguardando, como padrão de qualidade, os domínios indispensáveis ao exercício 

da profissão. 

§ 3º Optando a instituição por incluir no currículo do Curso de Graduação em 

Administração o Estágio Supervisionado de que trata este artigo deverá emitir regulamentação 

própria, aprovada pelo seu Conselho Superior Acadêmico, contendo, obrigatoriamente, 

critérios, procedimentos e mecanismos de avaliação, observado o disposto no parágrafo 

precedente. 

 

Art. 8º As Atividades Complementares são componentes curriculares que 

possibilitam o reconhecimento, por avaliação, de habilidades, conhecimentos e competências 

do aluno, inclusive adquiridas fora do ambiente escolar, incluindo a prática de estudos e 

atividades independentes, transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, especialmente nas 

relações com o mundo do trabalho e com as ações de extensão junto à comunidade. 

 

Parágrafo único. As Atividades Complementares se constituem componentes 

curriculares enriquecedores e implementadores do próprio perfil do formando, sem que se 

confundam com estágio curricular supervisionado. 

Art. 9º O Trabalho de Curso é um componente curricular opcional da Instituição 

que, se o adotar, poderá ser desenvolvido nas modalidades de monografia, projeto de 

iniciação científica ou projetos de atividades centrados em áreas teórico-práticas e de 

formação profissional relacionadas com o curso, na forma disposta em regulamento próprio. 

 

Parágrafo único. Optando a Instituição por incluir no currículo do curso de 

graduação em Administração o Trabalho de Curso, nas modalidades referidas no caput deste 

artigo, deverá emitir regulamentação própria, aprovada pelo seu conselho superior acadêmico, 

contendo, obrigatoriamente, critérios, procedimentos e mecanismos de avaliação, além das 

diretrizes técnicas relacionadas com a sua elaboração. 

 

Art. 10. A carga horária mínima dos cursos de graduação será estabelecida em 
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Resolução da Câmara de Educação Superior. 

Art. 11. As Diretrizes Curriculares Nacionais desta Resolução deverão ser 

implantadas pelas Instituições de Educação Superior, obrigatoriamente, no prazo máximo de 

dois anos, aos alunos ingressantes, a partir da publicação desta. 

Parágrafo único. As IES poderão optar pela aplicação das DCN aos demais alunos do período 

ou ano subseqüente à publicação desta. 

Art. 12. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando. 

revogada a Resolução CFE nº 2, de 4 de outubro de 1993, e a Resolução. 

 

 CNE/CES nº 1, de 2 de fevereiro de 2004. 

EDSON DE OLIVEIRA NUNES 

Presidente da Câmara de Educação Superior 
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ANEXO B – Lei n. 9.637, de 15 de maio de 1998 

 

Organizações Sociais – pesquisa realizada em 20/03/2013 as 11h27 

Presidência da República 

Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 9.637, DE 15 DE  MAIO DE 1998. 

Conversão da MPv nº 1.648-7, de 1998  

Dispõe sobre a qualificação de entidades como 

organizações sociais, a criação do Programa 

Nacional de Publicização, a extinção dos órgãos e 

entidades que menciona e a absorção de suas 

atividades por organizações sociais, e dá outras 

providências. 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço  saber  que o Congresso Nacional decreta e 

eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 

DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS 

Seção I 

Da Qualificação 

        Art. 1o O Poder Executivo poderá qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas 

de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa 

científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à 

cultura e à saúde, atendidos aos requisitos previstos nesta Lei. 

        Art. 2o São requisitos específicos para que as entidades privadas referidas no artigo 

anterior habilitem-se à qualificação como organização social:  

        I - comprovar o registro de seu ato constitutivo, dispondo sobre: 

        a) natureza social de seus objetivos relativos à respectiva área de atuação;  

        b) finalidade não-lucrativa, com a obrigatoriedade de investimento de seus excedentes 

financeiros no desenvolvimento das próprias atividades; 

        c) previsão expressa de a entidade ter, como órgãos de deliberação superior e de direção, 

um conselho de administração e uma diretoria definidos nos termos do estatuto, asseguradas 

àquele composição e atribuições normativas e de controle básicas previstas nesta Lei; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.637-1998?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/Quadro/_Quadro%20Geral.htm#1648-7
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        d) previsão de participação, no órgão colegiado de deliberação superior, de 

representantes do Poder Público e de membros da comunidade, de notória capacidade 

profissional e idoneidade moral;  

        e) composição e atribuições da diretoria; 

        f) obrigatoriedade de publicação anual, no Diário Oficial da União, dos relatórios 

financeiros e do relatório de execução do contrato de gestão;  

        g) no caso de associação civil, a aceitação de novos associados, na forma do estatuto; 

        h) proibição de distribuição de bens ou de parcela do patrimônio líquido em qualquer 

hipótese, inclusive em razão de desligamento, retirada ou falecimento de associado ou 

membro da entidade;  

        i) previsão de incorporação integral do patrimônio, dos legados ou das doações que lhe 

foram destinados, bem como dos excedentes financeiros decorrentes de suas atividades, em 

caso de extinção ou desqualificação, ao patrimônio de outra organização social qualificada no 

âmbito da União, da mesma área de atuação, ou ao patrimônio da União, dos Estados, do 

Distrito Federal ou dos Municípios, na proporção dos recursos e bens por estes alocados; 

        II - haver aprovação, quanto à conveniência e oportunidade de sua qualificação como 

organização social, do Ministro ou titular de órgão supervisor ou regulador da área de 

atividade correspondente ao seu objeto social e do Ministro de Estado da Administração 

Federal e Reforma do Estado. 

Seção II 

Do Conselho de Administração  

        Art. 3o O conselho de administração deve estar estruturado nos termos que dispuser o 

respectivo estatuto, observados, para os fins de atendimento dos requisitos de qualificação, os 

seguintes critérios básicos: 

        I - ser composto por: 

        a) 20 a 40% (vinte a quarenta por cento) de membros natos representantes do Poder 

Público, definidos pelo estatuto da entidade; 

        b) 20 a 30% (vinte a trinta por cento) de membros natos representantes de entidades da 

sociedade civil, definidos pelo estatuto; 

        c) até 10% (dez por cento), no caso de associação civil, de membros eleitos dentre os 

membros ou os associados; 



208 

 

 

        d) 10 a 30% (dez a trinta por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do 

conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral; 

        e) até 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo 

estatuto; 

        II - os membros eleitos ou indicados para compor o Conselho devem ter mandato de 

quatro anos, admitida uma recondução; 

        III - os representantes de entidades previstos nas alíneas "a" e "b" do inciso I devem 

corresponder a mais de 50% (cinquenta por cento) do Conselho; 

        IV - o primeiro mandato de metade dos membros eleitos ou indicados deve ser de dois 

anos, segundo critérios estabelecidos no estatuto; 

        V - o dirigente máximo da entidade deve participar das reuniões do conselho, sem direito 

a voto;  

        VI - o Conselho deve reunir-se ordinariamente, no mínimo, três vezes a cada ano e, 

extraordinariamente, a qualquer tempo;  

        VII - os conselheiros não devem receber remuneração pelos serviços que, nesta 

condição, prestarem à organização social, ressalvada a ajuda de custo por reunião da qual 

participem; 

        VIII - os conselheiros eleitos ou indicados para integrar a diretoria da entidade devem 

renunciar ao assumirem funções executivas. 

        Art. 4o Para os fins de atendimento dos requisitos de qualificação, devem ser atribuições 

privativas do Conselho de Administração, dentre outras:  

        I - fixar o âmbito de atuação da entidade, para consecução do seu objeto; 

        II - aprovar a proposta de contrato de gestão da entidade;  

        III - aprovar a proposta de orçamento da entidade e o programa de investimentos; 

        IV - designar e dispensar os membros da diretoria; 

        V - fixar a remuneração dos membros da diretoria;  

        VI - aprovar e dispor sobre a alteração dos estatutos e a extinção da entidade por maioria, 

no mínimo, de dois terços de seus membros; 

        VII - aprovar o regimento interno da entidade, que deve dispor, no mínimo, sobre a 

estrutura, forma de gerenciamento, os cargos e respectivas competências; 
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        VIII - aprovar por maioria, no mínimo, de dois terços de seus membros, o regulamento 

próprio contendo os procedimentos que deve adotar para a contratação de obras, serviços, 

compras e alienações e o plano de cargos, salários e benefícios dos empregados da entidade; 

        IX - aprovar e encaminhar, ao órgão supervisor da execução do contrato de gestão, os 

relatórios gerenciais e de atividades da entidade, elaborados pela diretoria; 

        X - fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas e aprovar os demonstrativos 

financeiros e contábeis e as contas anuais da entidade, com o auxílio de auditoria externa. 

Seção III 

Do Contrato de Gestão 

        Art. 5o Para os efeitos desta Lei, entende-se por contrato de gestão o instrumento firmado 

entre o Poder Público e a entidade qualificada como organização social, com vistas à 

formação de parceria entre as partes para fomento e execução de atividades relativas às áreas 

relacionadas no art. 1o. 

        Art. 6o O contrato de gestão, elaborado de comum acordo entre o órgão ou entidade 

supervisora e a organização social, discriminará as atribuições, responsabilidades e obrigações 

do Poder Público e da organização social. 

        Parágrafo único. O contrato de gestão deve ser submetido, após aprovação pelo Conselho 

de Administração da entidade, ao Ministro de Estado ou autoridade supervisora da área 

correspondente à atividade fomentada. 

        Art. 7o Na elaboração do contrato de gestão, devem ser observados os princípios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e, também, os seguintes 

preceitos: 

        I - especificação do programa de trabalho proposto pela organização social, a estipulação 

das metas a serem atingidas e os respectivos prazos de execução, bem como previsão expressa 

dos critérios objetivos de avaliação de desempenho a serem utilizados, mediante indicadores 

de qualidade e produtividade; 

        II - a estipulação dos limites e critérios para despesa com remuneração e vantagens de 

qualquer natureza a serem percebidas pelos dirigentes e empregados das organizações sociais, 

no exercício de suas funções. 

        Parágrafo único. Os Ministros de Estado ou autoridades supervisoras da área de atuação 

da entidade devem definir as demais cláusulas dos contratos de gestão de que sejam 

signatários. 
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Seção IV 

Da Execução e Fiscalização do Contrato de Gestão 

        Art. 8o A execução do contrato de gestão celebrado por organização social será 

fiscalizada pelo órgão ou entidade supervisora da área de atuação correspondente à atividade 

fomentada. 

        § 1o A entidade qualificada apresentará ao órgão ou entidade do Poder Público 

supervisora signatária do contrato, ao término de cada exercício ou a qualquer momento, 

conforme recomende o interesse público, relatório pertinente à execução do contrato de 

gestão, contendo comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados, 

acompanhado da prestação de contas correspondente ao exercício financeiro. 

        § 2o Os resultados atingidos com a execução do contrato de gestão devem ser analisados, 

periodicamente, por comissão de avaliação, indicada pela autoridade supervisora da área 

correspondente, composta por especialistas de notória capacidade e adequada qualificação. 

        § 3o A comissão deve encaminhar à autoridade supervisora relatório conclusivo sobre a 

avaliação procedida. 

        Art. 9o Os responsáveis pela fiscalização da execução do contrato de gestão, ao tomarem 

conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização de recursos ou bens de 

origem pública por organização social, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, 

sob pena de responsabilidade solidária. 

        Art. 10. Sem prejuízo da medida a que se refere o artigo anterior, quando assim exigir a 

gravidade dos fatos ou o interesse público, havendo indícios fundados de malversação de bens 

ou recursos de origem pública, os responsáveis pela fiscalização representarão ao Ministério 

Público, à Advocacia-Geral da União ou à Procuradoria da entidade para que requeira ao juízo 

competente a decretação da indisponibilidade dos bens da entidade e o seqüestro dos bens dos 

seus dirigentes, bem como de agente público ou terceiro, que possam ter enriquecido 

ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público.  

        § 1o O pedido de sequestro será processado de acordo com o disposto nos arts. 822 e 825 

do Código de Processo Civil. 

        § 2o Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, 

contas bancárias e aplicações mantidas pelo demandado no País e no exterior, nos termos da 

lei e dos tratados internacionais.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869.htm#art822
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869.htm#art825
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869.htm#art825
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        § 3o Até o término da ação, o Poder Público permanecerá como depositário e gestor dos 

bens e valores sequestrados ou indisponíveis e velará pela continuidade das atividades sociais 

da entidade. 

Seção V 

Do Fomento às Atividades Sociais 

        Art. 11. As entidades qualificadas como organizações sociais são declaradas como 

entidades de interesse social e utilidade pública, para todos os efeitos legais. 

        Art. 12. Às organizações sociais poderão ser destinados recursos orçamentários e bens 

públicos necessários ao cumprimento do contrato de gestão. 

        § 1o São assegurados às organizações sociais os créditos previstos no orçamento e as 

respectivas liberações financeiras, de acordo com o cronograma de desembolso previsto no 

contrato de gestão. 

        § 2o Poderá ser adicionada aos créditos orçamentários destinados ao custeio do contrato 

de gestão parcela de recursos para compensar desligamento de servidor cedido, desde que 

haja justificativa expressa da necessidade pela organização social. 

        § 3o Os bens de que trata este artigo serão destinados às organizações sociais, dispensada 

licitação, mediante permissão de uso, consoante cláusula expressa do contrato de gestão. 

        Art. 13. Os bens móveis públicos permitidos para uso poderão ser permutados por outros 

de igual ou maior valor, condicionado a que os novos bens integrem o patrimônio da União. 

        Parágrafo único. A permuta de que trata este artigo dependerá de prévia avaliação do 

bem e expressa autorização do Poder Público. 

        Art. 14. É facultado ao Poder Executivo a cessão especial de servidor para as 

organizações sociais, com ônus para a origem. 

        § 1o Não será incorporada aos vencimentos ou à remuneração de origem do servidor 

cedido qualquer vantagem pecuniária que vier a ser paga pela organização social. 

        § 2o Não será permitido o pagamento de vantagem pecuniária permanente por 

organização social a servidor cedido com recursos provenientes do contrato de gestão, 

ressalvada a hipótese de adicional relativo ao exercício de função temporária de direção e 

assessoria. 

        § 3o O servidor cedido perceberá as vantagens do cargo a que fizer juz no órgão de 

origem, quando ocupante de cargo de primeiro ou de segundo escalão na organização social. 
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        Art. 15. São extensíveis, no âmbito da União, os efeitos dos arts. 11 e 12, § 3o, para as 

entidades qualificadas como organizações sociais pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos 

Municípios, quando houver reciprocidade e desde que a legislação local não contrarie os 

preceitos desta Lei e a legislação específica de âmbito federal. 

Seção VI 

Da Desqualificação 

        Art. 16. O Poder Executivo poderá proceder à desqualificação da entidade como 

organização social, quando constatado o descumprimento das disposições contidas no 

contrato de gestão. 

        § 1o A desqualificação será precedida de processo administrativo, assegurado o direito de 

ampla defesa, respondendo os dirigentes da organização social, individual e solidariamente, 

pelos danos ou prejuízos decorrentes de sua ação ou omissão. 

        § 2o A desqualificação importará reversão dos bens permitidos e dos valores entregues à 

utilização da organização social, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.  

CAPÍTULO II 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

        Art. 17. A organização social fará publicar, no prazo máximo de noventa dias contado da 

assinatura do contrato de gestão, regulamento próprio contendo os procedimentos que adotará 

para a contratação de obras e serviços, bem como para compras com emprego de recursos 

provenientes do Poder Público. 

        Art. 18. A organização social que absorver atividades de entidade federal extinta no 

âmbito da área de saúde deverá considerar no contrato de gestão, quanto ao atendimento da 

comunidade, os princípios do Sistema Único de Saúde, expressos no art. 198 da Constituição 

Federal e no art. 7o da Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990. 

       Art. 19. As entidades que absorverem atividades de rádio e televisão educativa poderão 

receber recursos e veicular publicidade institucional de entidades de direito público ou 

privado, a título de apoio cultural, admitindo-se o patrocínio de programas, eventos e projetos, 

vedada a veiculação remunerada de anúncios e outras práticas que configurem 

comercialização de seus intervalos. (Regulamento) 

        Art. 20. Será criado, mediante decreto do Poder Executivo, o Programa Nacional de 

Publicização - PNP, com o objetivo de estabelecer diretrizes e critérios para a qualificação de 

organizações sociais, a fim de assegurar a absorção de atividades desenvolvidas por entidades 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#cfart198
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#cfart198
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5396.htm
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ou órgãos públicos da União, que atuem nas atividades referidas no art. 1o, por organizações 

sociais, qualificadas na forma desta Lei, observadas as seguintes diretrizes: 

        I - ênfase no atendimento do cidadão-cliente; 

        II - ênfase nos resultados, qualitativos e quantitativos nos prazos pactuados; 

        III - controle social das ações de forma transparente. 

        Art. 21. São extintos o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, integrante da estrutura 

do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, e a Fundação 

Roquette Pinto, entidade vinculada à Presidência da República. 

        § 1o Competirá ao Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado 

supervisionar o processo de inventário do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, a cargo do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, cabendo-lhe 

realizá-lo para a Fundação Roquette Pinto. 

        § 2o No curso do processo de inventário da Fundação Roquette Pinto e até a assinatura 

do contrato de gestão, a continuidade das atividades sociais ficará sob a supervisão da 

Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. 

        § 3o É o Poder Executivo autorizado a qualificar como organizações sociais, nos termos 

desta Lei, as pessoas jurídicas de direito privado indicadas no Anexo I, bem assim a permitir a 

absorção de atividades desempenhadas pelas entidades extintas por este artigo. 

        § 4o Os processos judiciais em que a Fundação Roquette Pinto seja parte, ativa ou 

passivamente, serão transferidos para a União, na qualidade de sucessora, sendo representada 

pela Advocacia-Geral da União. 

        Art. 22. As extinções e a absorção de atividades e serviços por organizações sociais de 

que trata esta Lei observarão os seguintes preceitos: 

        I - os servidores integrantes dos quadros permanentes dos órgãos e das entidades extintos 

terão garantidos todos os direitos e vantagens decorrentes do respectivo cargo ou emprego e 

integrarão quadro em extinção nos órgãos ou nas entidades indicados no Anexo II, sendo 

facultada aos órgãos e entidades supervisoras, ao seu critério exclusivo, a cessão de servidor, 

irrecusável para este, com ônus para a origem, à organização social que vier a absorver as 

correspondentes atividades, observados os §§ 1o e 2o do art. 14; 

        II - a desativação das unidades extintas será realizada mediante inventário de seus bens 

imóveis e de seu acervo físico, documental e material, bem como dos contratos e convênios, 
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com a adoção de providências dirigidas à manutenção e ao prosseguimento das atividades 

sociais a cargo dessas unidades, nos termos da legislação aplicável em cada caso; 

        III - os recursos e as receitas orçamentárias de qualquer natureza, destinados às unidades 

extintas, serão utilizados no processo de inventário e para a manutenção e o financiamento das 

atividades sociais até a assinatura do contrato de gestão;  

        IV - quando necessário, parcela dos recursos orçamentários poderá ser reprogramada, 

mediante crédito especial a ser enviado ao Congresso Nacional, para o órgão ou entidade 

supervisora dos contratos de gestão, para o fomento das atividades sociais, assegurada a 

liberação periódica do respectivo desembolso financeiro para a organização social; 

        V - encerrados os processos de inventário, os cargos efetivos vagos e os em comissão 

serão considerados extintos;  

        VI - a organização social que tiver absorvido as atribuições das unidades extintas poderá 

adotar os símbolos designativos destes, seguidos da identificação "OS". 

        § 1o A absorção pelas organizações sociais das atividades das unidades extintas efetivar-

se-á mediante a celebração de contrato de gestão, na forma dos arts. 6o e 7o. 

        § 2o Poderá ser adicionada às dotações orçamentárias referidas no inciso IV parcela dos 

recursos decorrentes da economia de despesa incorrida pela União com os cargos e funções 

comissionados existentes nas unidades extintas. 

        Art. 23. É o Poder Executivo autorizado a ceder os bens e os servidores da Fundação 

Roquette Pinto no Estado do Maranhão ao Governo daquele Estado. 

        Art. 23-A.  Os servidores oriundos da extinta Fundação Roquette Pinto e do extinto 

Território Federal de Fernando de Noronha poderão ser redistribuídos ou cedidos para órgãos 

e entidades da Administração Pública Federal, independentemente do disposto no inciso II do 

art. 37 e no inciso I do art. 93 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, assegurados todos 

os direitos e vantagens, inclusive o pagamento de gratificação de desempenho ou de 

produtividade, sem alteração de cargo ou de tabela remuneratória. (Incluído pela Medida 

Provisória nº 479, de 2009) 

        Parágrafo único.  As disposições do caput aplicam-se aos servidores que se encontram 

cedidos nos termos do inciso I do art. 22 e do art. 23 desta Lei. (Incluído pela Medida 

Provisória nº 479, de 2009) 

Art. 23-A.  Os servidores oriundos da extinta Fundação Roquette Pinto e do extinto 

Território Federal de Fernando de Noronha poderão ser redistribuídos ou cedidos para órgãos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8112cons.htm#art37ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8112cons.htm#art37ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8112cons.htm#art93i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Mpv/479.htm#art20
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Mpv/479.htm#art20
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Mpv/479.htm#art20
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Mpv/479.htm#art20
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e entidades da Administração Pública Federal, independentemente do disposto no inciso II do 

art. 37 e no inciso I do art. 93 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, assegurados todos 

os direitos e vantagens, inclusive o pagamento de gratificação de desempenho ou de 

produtividade, sem alteração de cargo ou de tabela remuneratória. (Incluído pela Lei nº 

12.269, de 2010) 

Parágrafo único.  As disposições do caput aplicam-se aos servidores que se encontram 

cedidos nos termos do inciso I do art. 22 e do art. 23 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.269, 

de 2010) 

        Art. 24. São convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória no 1.648-7, 

de 23 de abril de 1998. 

        Art. 25. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

        Brasília, 15 de  maio  de 1998; 177o da Independência e 110o da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO  

Pedro Malan  

Paulo Paiva  

José Israel Vargas  

Luiz Carlos Bresser Pereira  

Clovis de Barros Carvalho  

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 18.5.1998 e retificado no DOU 25.5.1998 

ANEXO I 

ÓRGÃO E ENTIDADE 

EXTINTOS 

ENTIDADE 

AUTORIZADA A SER 

QUALIFICADA 

REGISTRO CARTORIAL 

Laboratório Nacional de Luz 

Síncrotron 

Associação Brasileira de 

Tecnologia de Luz 

Síncrotron - ABTLus 

Primeiro Ofício de Registro 

de Títulos e Documentos da 

Cidade de Campinas - SP, nº 

de ordem 169367, averbado 

na inscrição nº 10.814, Livro 

A-36, Fls 01. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8112cons.htm#art37ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8112cons.htm#art37ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8112cons.htm#art93i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12269.htm#art20
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12269.htm#art20
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12269.htm#art20
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12269.htm#art20
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/Antigas/1648-7.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/Antigas/1648-7.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1998-2000/RET/rlei-9647-98.pdf
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Fundação Roquette Pinto 

Associação de Comunicação 

Educativa Roquette Pinto - 

ACERP 

Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas, Av. Pres. 

Roosevelt, 126, Rio de 

Janeiro - RJ, apontado sob o 

nº de ordem 624205 do 

protocolo do Livro A nº 54, 

registrado sob o nº de ordem 

161374 do Livro A nº 39 do 

Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas. 

 

ÓRGÃO E ENTIDADE EXTINTOS QUADRO EM EXTINÇÃO 

Laboratório Nacional de Luz Síncrotron 
Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico - CNPq 

Fundação Roquette Pinto 
Ministério da Administração Federal e 

Reforma do Estado 
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ANEXO C – LEI No 9.790, DE 23 DE MARÇO DE 1999 

 

Presidência da República 

Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

 

LEI No 9.790, DE 23 DE MARÇO DE 1999. 

Regulamento  

Dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas 

de direito privado, sem fins lucrativos, como 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse 

Público, institui e disciplina o Termo de Parceria, 

e dá outras providências. 

         

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA  

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

CAPÍTULO I 

DA QUALIFICAÇÃO COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL  

DE INTERESSE PÚBLICO 

        Art. 1o Podem qualificar-se como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público 

as pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, desde que os respectivos objetivos 

sociais e normas estatutárias atendam aos requisitos instituídos por esta Lei. 

        § 1o Para os efeitos desta Lei, considera-se sem fins lucrativos a pessoa jurídica de 

direito privado que não distribui, entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, 

empregados ou doadores, eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, 

bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de 

suas atividades, e que os aplica integralmente na consecução do respectivo objeto social. 

        § 2o A outorga da qualificação prevista neste artigo é ato vinculado ao cumprimento dos 

requisitos instituídos por esta Lei. 

        Art. 2o Não são passíveis de qualificação como Organizações da Sociedade Civil de 

Interesse Público, ainda que se dediquem de qualquer forma às atividades descritas no art. 3o 

desta Lei: 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.790-1999?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3100.htm
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        I - as sociedades comerciais; 

        II - os sindicatos, as associações de classe ou de representação de categoria profissional; 

        III - as instituições religiosas ou voltadas para a disseminação de credos, cultos, práticas 

e visões devocionais e          confessionais; 

        IV - as organizações partidárias e assemelhadas, inclusive suas fundações; 

        V - as entidades de benefício mútuo destinadas a proporcionar bens ou serviços a um 

círculo restrito de associados ou sócios; 

        VI - as entidades e empresas que comercializam planos de saúde e assemelhados; 

        VII - as instituições hospitalares privadas não gratuitas e suas mantenedoras; 

        VIII - as escolas privadas dedicadas ao ensino formal não gratuito e suas mantenedoras; 

        IX - as organizações sociais; 

        X - as cooperativas; 

        XI - as fundações públicas; 

        XII - as fundações, sociedades civis ou associações de direito privado criadas por órgão 

público ou por fundações públicas; 

        XIII - as organizações creditícias que tenham quaisquer tipo de vinculação com o sistema 

financeiro nacional a que se refere o art. 192 da Constituição Federal.  

     Art. 3o A qualificação instituída por esta Lei, observado em qualquer caso, o princípio da 

universalização dos serviços, no respectivo âmbito de atuação das Organizações, somente será 

conferida às pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujos objetivos sociais 

tenham pelo menos uma das seguintes finalidades: 

        I - promoção da assistência social; 

        II - promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico; 

        III - promoção gratuita da educação, observando-se a forma complementar de 

participação das organizações de que trata esta Lei; 

        IV - promoção gratuita da saúde, observando-se a forma complementar de participação 

das organizações de que trata esta Lei; 

        V - promoção da segurança alimentar e nutricional; 

        VI - defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do 

desenvolvimento sustentável; 

        VII - promoção do voluntariado; 

        VIII - promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza; 
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        IX - experimentação, não lucrativa, de novos modelos sócio-produtivos e de sistemas 

alternativos de produção, comércio, emprego e crédito; 

        X - promoção de direitos estabelecidos, construção de novos direitos e assessoria jurídica 

gratuita de interesse suplementar; 

        XI - promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de 

outros valores universais; 

        XII - estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e 

divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos que digam respeito às 

atividades mencionadas neste artigo. 

        Parágrafo único. Para os fins deste artigo, a dedicação às atividades nele previstas 

configura-se mediante a execução direta de projetos, programas, planos de ações correlatas, 

por meio da doação de recursos físicos, humanos e financeiros, ou ainda pela prestação de 

serviços intermediários de apoio a outras organizações sem fins lucrativos e a órgãos do setor 

público que atuem em áreas afins. 

        Art. 4o Atendido o disposto no art. 3o, exige-se ainda, para qualificarem-se como 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, que as pessoas jurídicas interessadas 

sejam regidas por estatutos cujas normas expressamente disponham sobre: 

        I - a observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 

economicidade e da eficiência; 

        II - a adoção de práticas de gestão administrativa, necessárias e suficientes a coibir a 

obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens pessoais, em 

decorrência da participação no respectivo processo decisório; 

        III - a constituição de conselho fiscal ou órgão equivalente, dotado de competência para 

opinar sobre os relatórios de desempenho financeiro e contábil, e sobre as operações 

patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para os organismos superiores da entidade; 

        IV - a previsão de que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio 

líquido será transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos termos desta Lei, 

preferencialmente que tenha o mesmo objeto social da extinta; 

        V - a previsão de que, na hipótese de a pessoa jurídica perder a qualificação instituída 

por esta Lei, o respectivo acervo patrimonial disponível, adquirido com recursos públicos 

durante o período em que perdurou aquela qualificação, será transferido a outra pessoa 

jurídica qualificada nos termos desta Lei, preferencialmente que tenha o mesmo objeto social; 
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        VI - a possibilidade de se instituir remuneração para os dirigentes da entidade que atuem 

efetivamente na gestão executiva e para aqueles que a ela prestam serviços específicos, 

respeitados, em ambos os casos, os valores praticados pelo mercado, na região correspondente 

a sua área de atuação; 

        VII - as normas de prestação de contas a serem observadas pela entidade, que 

determinarão, no mínimo: 

        a) a observância dos princípios fundamentais de contabilidade e das Normas Brasileiras 

de Contabilidade; 

        b) que se dê publicidade por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercício fiscal, 

ao relatório de atividades e das demonstrações financeiras da entidade, incluindo-se as 

certidões negativas de débitos junto ao INSS e ao FGTS, colocando-os à disposição para 

exame de qualquer cidadão; 

        c) a realização de auditoria, inclusive por auditores externos independentes se for o caso, 

da aplicação dos eventuais recursos objeto do termo de parceria conforme previsto em 

regulamento; 

        d) a prestação de contas de todos os recursos e bens de origem pública recebidos pelas 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público será feita conforme determina o 

parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal. 

        Parágrafo único. É permitida a participação de servidores públicos na composição de 

conselho de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, vedada a percepção de 

remuneração ou subsídio, a qualquer título.(Incluído pela Lei nº 10.539, de 2002) 

        Art. 5o Cumpridos os requisitos dos arts. 3o e 4o desta Lei, a pessoa jurídica de direito 

privado sem fins lucrativos, interessada em obter a qualificação instituída por esta Lei, deverá 

formular requerimento escrito ao Ministério da Justiça, instruído com cópias autenticadas dos 

seguintes documentos: 

        I - estatuto registrado em cartório; 

        II - ata de eleição de sua atual diretoria; 

        III - balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício; 

        IV - declaração de isenção do imposto de renda; 

        V - inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes. 

        Art. 6o Recebido o requerimento previsto no artigo anterior, o Ministério da Justiça 

decidirá, no prazo de trinta dias, deferindo ou não o pedido. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10539.htm#art4
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        § 1o No caso de deferimento, o Ministério da Justiça emitirá, no prazo de quinze dias da 

decisão, certificado de qualificação da requerente como Organização da Sociedade Civil de 

Interesse Público. 

        § 2o Indeferido o pedido, o Ministério da Justiça, no prazo do § 1o, dará ciência da 

decisão, mediante publicação no Diário Oficial. 

        § 3o O pedido de qualificação somente será indeferido quando: 

        I - a requerente enquadrar-se nas hipóteses previstas no art. 2o desta Lei; 

        II - a requerente não atender aos requisitos descritos nos arts. 3o e 4o desta Lei; 

        III - a documentação apresentada estiver incompleta. 

        Art. 7o Perde-se a qualificação de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, a 

pedido ou mediante decisão proferida em processo administrativo ou judicial, de iniciativa 

popular ou do Ministério Público, no qual serão assegurados, ampla defesa e o devido 

contraditório. 

        Art. 8o Vedado o anonimato, e desde que amparado por fundadas evidências de erro ou 

fraude, qualquer cidadão, respeitadas as prerrogativas do Ministério Público, é parte legítima 

para requerer, judicial ou administrativamente, a perda da qualificação instituída por esta Lei. 

 

CAPÍTULO II 

DO TERMO DE PARCERIA 

        Art. 9o Fica instituído o Termo de Parceria, assim considerado o instrumento passível de 

ser firmado entre o Poder Público e as entidades qualificadas como Organizações da 

Sociedade Civil de Interesse Público destinado à formação de vínculo de cooperação entre as 

partes, para o fomento e a execução das atividades de interesse público previstas no art. 3o 

desta Lei. 

        Art. 10. O Termo de Parceria firmado de comum acordo entre o Poder Público e as 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público discriminará direitos, responsabilidades 

e obrigações das partes signatárias. 

        § 1o A celebração do Termo de Parceria será precedida de consulta aos Conselhos de 

Políticas Públicas das áreas correspondentes de atuação existentes, nos respectivos níveis de 

governo. 

        § 2o São cláusulas essenciais do Termo de Parceria: 
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        I - a do objeto, que conterá a especificação do programa de trabalho proposto pela 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público; 

        II - a de estipulação das metas e dos resultados a serem atingidos e os respectivos prazos 

de execução ou cronograma; 

        III - a de previsão expressa dos critérios objetivos de avaliação de desempenho a serem 

utilizados, mediante indicadores de resultado; 

        IV - a de previsão de receitas e despesas a serem realizadas em seu cumprimento, 

estipulando item por item as categorias contábeis usadas pela organização e o detalhamento 

das remunerações e benefícios de pessoal a serem pagos, com recursos oriundos ou 

vinculados ao Termo de Parceria, a seus diretores, empregados e consultores; 

        V - a que estabelece as obrigações da Sociedade Civil de Interesse Público, entre as quais 

a de apresentar ao Poder Público, ao término de cada exercício, relatório sobre a execução do 

objeto do Termo de Parceria, contendo comparativo específico das metas propostas com os 

resultados alcançados, acompanhado de prestação de contas dos gastos e receitas efetivamente 

realizados, independente das previsões mencionadas no inciso IV; 

        VI - a de publicação, na imprensa oficial do Município, do Estado ou da União, 

conforme o alcance das atividades celebradas entre o órgão parceiro e a Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público, de extrato do Termo de Parceria e de demonstrativo da 

sua execução física e financeira, conforme modelo simplificado estabelecido no regulamento 

desta Lei, contendo os dados principais da documentação obrigatória do inciso V, sob pena de 

não liberação dos recursos previstos no Termo de      Parceria. 

        Art. 11. A execução do objeto do Termo de Parceria será acompanhada e fiscalizada por 

órgão do Poder Público da área de atuação correspondente à atividade fomentada, e pelos 

Conselhos de Políticas Públicas das áreas correspondentes de atuação existentes, em cada 

nível de governo. 

        § 1o Os resultados atingidos com a execução do Termo de Parceria devem ser analisados 

por comissão de avaliação, composta de comum acordo entre o órgão parceiro e a 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. 

        § 2o A comissão encaminhará à autoridade competente relatório conclusivo sobre a 

avaliação procedida. 

        § 3o Os Termos de Parceria destinados ao fomento de atividades nas áreas de que trata 

esta Lei estarão sujeitos aos mecanismos de controle social previstos na legislação. 
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        Art. 12. Os responsáveis pela fiscalização do Termo de Parceria, ao tomarem 

conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização de recursos ou bens de 

origem pública pela organização parceira, darão imediata ciência ao Tribunal de Contas 

respectivo e ao Ministério Público, sob pena de responsabilidade solidária. 

        Art. 13. Sem prejuízo da medida a que se refere o art. 12 desta Lei, havendo indícios 

fundados de malversação de bens ou recursos de origem pública, os responsáveis pela 

fiscalização representarão ao Ministério Público, à Advocacia-Geral da União, para que 

requeiram ao juízo competente a decretação da indisponibilidade dos bens da entidade e o 

seqüestro dos bens dos seus dirigentes, bem como de agente público ou terceiro, que possam 

ter enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público, além de outras medidas 

consubstanciadas na Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, e na Lei Complementar no 64, de 18 

de maio de 1990. 

        § 1o O pedido de seqüestro será processado de acordo com o disposto nos arts. 822 e 825 

do Código de Processo Civil. 

        § 2o Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, 

contas bancárias e aplicações mantidas pelo demandado no País e no exterior, nos termos da 

lei e dos tratados internacionais. 

        § 3o Até o término da ação, o Poder Público permanecerá como depositário e gestor dos 

bens e valores seqüestrados ou indisponíveis e velará pela continuidade das atividades sociais 

da organização parceira. 

        Art. 14. A organização parceira fará publicar, no prazo máximo de trinta dias, contado da 

assinatura do Termo de Parceria, regulamento próprio contendo os procedimentos que adotará 

para a contratação de obras e serviços, bem como para compras com emprego de recursos 

provenientes do Poder Público, observados os princípios estabelecidos no inciso I do art. 4o 

desta Lei. 

        Art. 15. Caso a organização adquira bem imóvel com recursos provenientes da 

celebração do Termo de Parceria, este será gravado com cláusula de inalienabilidade. 
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CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

        Art. 16. É vedada às entidades qualificadas como Organizações da Sociedade Civil de 

Interesse Público a participação em campanhas de interesse político-partidário ou eleitorais, 

sob quaisquer meios ou formas. 

        Art. 17. O Ministério da Justiça permitirá, mediante requerimento dos interessados, livre 

acesso público a todas as informações pertinentes às Organizações da Sociedade Civil de 

Interesse Público. 

        Art. 18. As pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, qualificadas com 

base em outros diplomas legais, poderão qualificar-se como Organizações da Sociedade Civil 

de Interesse Público, desde que atendidos os requisitos para tanto exigidos, sendo-lhes 

assegurada a manutenção simultânea dessas qualificações, até dois anos contados da data de 

vigência desta Lei. 

        § 1o Findo o prazo de dois anos, a pessoa jurídica interessada em manter a qualificação 

prevista nesta Lei deverá por ela optar, fato que implicará a renúncia automática de suas 

qualificações anteriores.  

        Art. 18.  As pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, qualificadas com 

base em outros diplomas legais, poderão qualificar-se como Organizações da Sociedade Civil 

de Interesse Público, desde que atendidos aos requisitos para tanto exigidos, sendo-lhes 

assegurada a manutenção simultânea dessas qualificações, até cinco anos contados da data de 

vigência desta Lei. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.216-37, de 2001) 

        § 1o  Findo o prazo de cinco anos, a pessoa jurídica interessada em manter a qualificação 

prevista nesta Lei deverá por ela optar, fato que implicará a renúncia automática de suas 

qualificações anteriores. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.216-37, de 2001) 

        § 2o Caso não seja feita a opção prevista no parágrafo anterior, a pessoa jurídica perderá 

automaticamente a qualificação obtida nos termos desta Lei. 

        Art. 19. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de trinta dias. 

        Art. 20. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

        Brasília, 23 de março de 1999; 178o da Independência e 111o da República. 
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