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RESUMO 

 

A presente dissertação teve como objetivo analisar a estratégia socioeducativa do Projeto de 

Intervivência Universitária OASIS na formação de agentes de desenvolvimento comunitário, 

sob a perspectiva do empreendedorismo social. O referido projeto inseriu-se no contexto de 

um tipo de extensão universitária, denominada Intervivência Universitária, a qual surgiu no 

ano de 2008 através do edital MCT/ CNPq/ CT-Agronegócio/ MDA – Nº 23/2008 – Programa 

Intervivência Universitária. Com a análise do Projeto OASIS buscou-se identificar se uma 

estratégia socioeducativa, a qual utilizou-se de elementos da educação popular e teve como 

objetivo desenvolver jovens no âmbito do empreendedorismo social, trouxe contribuições 

para que tais passassem a agir em suas comunidades buscando o alcance de ganhos sociais. 

Para isso, no aspecto metodológico, utilizou-se, na pesquisa, de uma abordagem qualitativa, 

do estudo de caso, da análise de conteúdo, de entrevistas semi-estruturadas e da observação 

não participante. No aspecto do referencial teórico abordou-se os assuntos do: 

empreendedorismo social, enfatizando-se o seu conceito, as suas diferenciações do 

empreendedorismo de negócio e da responsabilidade social, além da caracterização do 

empreendedor social; da educação popular, já que para o desenvolvimento do 

empreendedorismo social há a necessidade de uma nova forma de pensar e ver a realidade 

pelas pessoas; e do protagonismo juvenil, devido a importância, no contexto de atuação 

social, de se ter jovens buscando melhores condições de vida para suas comunidades. Da 

teoria abordada foram retiradas as categorias (capital social; empoderamento e protagonismo 

juvenil) e as subcategorias de análise (valor, atitude, comportamento; confiança, cooperação, 

participação cívica) utilizadas neste trabalho. Diante das informações e análises das 

entrevistas realizadas e das observações feitas pôde-se perceber que a estratégia 

socioeducativa do Projeto OASIS promoveu mudanças, ou mesmo a reafirmação, de valores, 

resultando assim em novas atitudes e, consequentemente, em novos comportamentos nos 

alunos entrevistados. Foi identificado também neles o desenvolvimento da confiança e da 

cooperação. Já no aspecto da participação cívica foi observado o despertar em alguns deles 

apenas. Em relação a atuação juvenil foi percebido o desenvolvimento de ações visando 

benefícios sociais em todos os entrevistados. Assim, o Projeto de Intervivência Universitária 

OASIS trouxe contribuições para os jovens participantes da pesquisa no aspecto do 

empreendedorismo social, influenciando-os no desenvolvimento de atividades no âmbito 

social nos municípios aos quais encontram-se inseridos.  

 

Palavras-chave: Empreendedorismo Social; Educação Popular; Protagonismo Juvenil; 

Projeto OASIS. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation aims to analyze the strategy of socio Intervivência University Project OASIS 

training of community development from the perspective of social entrepreneurship. This 

project was part of the context of a sort of university extension, called Intervivência 

University, which emerged in 2008 through the announcement MCT / CNPq / CT-

Agribusiness / MDA - No. 23/2008 - Intervivência University Program. With the analysis of 

the OASIS project sought to identify a strategy socio, which was used elements of popular 

education and aimed to develop young people within the social entrepreneurship that made 

contributions to such has taken actions in their communities seeking range of social gains. For 

this, the methodological aspect, it was used in the research, a qualitative approach, case study, 

content analysis, semi-structured interviews and non-participant observation. In the theoretical 

aspect was addressed in the affairs of: social entrepreneurship, with emphasis on the concept, 

their differentiations of business entrepreneurship and social responsibility, and characterizing 

the social entrepreneur, popular education, as for the development of social entrepreneurship 

is the need for a new way of thinking and seeing reality for the people, and youth leadership, 

given the importance in the context of social action, to have young people seeking a better life 

for their communities. Addressed the theory were drawn categories (capital, empowerment 

and youth participation) and subcategories of analysis (value, attitude, behavior, trust, 

cooperation, civic participation) used in this work. Given the information and analysis of 

interviews and observations could be perceived that the strategy promoted socio Project 

OASIS changes, or the reaffirmation of values, resulting in new attitudes and, consequently, 

new behaviors in the students interviewed. Has been identified in them the development of 

trust and cooperation. In the aspect of civic awakening was observed in some of them only. In 

relation to juvenile activity was perceived to develop actions aimed at social benefits for all 

respondents. Thus, the OASIS Project Intervivência University made contributions to the 

young participants in the research aspect of social entrepreneurship, influencing them in 

developing activities in the social sphere in which cities are embedded. 

 

Keywords: Social Entrepreneurship, Popular Education, Youth Protagonism, Project OASIS.
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1. INTRODUÇÃO 

 

A sociedade, ao longo da história, vem convivendo com contextos paradoxais. Ao 

mesmo tempo em que ocorrem avanços, revoluções e transformações em diversas áreas, como 

na informação, na comunicação, na eletrônica, na medicina e na tecnologia de forma geral, há a 

permanência de alguns aspectos sociais que já deveriam ter sidos superados, tais como 

desigualdades sociais, fome, doenças advindas de estados de desnutrição, pobreza, dentre 

outros. Tais não deveriam mais existir ou deveriam estar em patamares imperceptíveis, mas, na 

atualidade, percebe-se que a sociedade continua sendo atingida por graves problemas sociais 

(SANTOS, 2005b). 

O desenvolvimento em áreas diferentes proporcionou a reunião de condições técnicas 

para que os países pudessem cumprir as promessas da modernidade ocidental, ou seja, 

liberdade, igualdade, solidariedade e paz. Porém, na prática, percebe-se o difícil alcance desses 

propósitos, impossibilitando assim um desenvolvimento social justo. Os esforços dos governos 

têm se apresentado insuficientes e, em muitos casos, ineficientes à obtenção de resultados 

sociais satisfatórios (SANTOS, 2005b; DEES, 2010; BORNSTEIN, 2005).   

A globalização neoliberal, de certa forma, tem contribuído para este contexto de 

desigualdades sociais, por se tratar de um regime de acumulação de capital que, por um lado, 

dessocializa o capital, libertando-o dos vínculos sociais e políticos que antes garantiam certa 

distribuição social e, por outro, objetiva submeter a sociedade à lei do valor, baseando-se de que 

toda a atividade social é melhor organizada quando sob a lógica de mercado. Diante disso, a 

conseqüência tem sido, em muitos casos, a distribuição desigual dos custos e das oportunidades 

produzidas no interior do sistema mundial, acarretando em aumentos consideráveis de 

desigualdades sociais entre países e entre as classes ricas e pobres dentro de um mesmo país 

(SANTOS, 2005b). Neste cenário, se faz necessário destacar a atuação dos governos dos países 

diante deste processo. Dependendo da linha política-econômica que tais venham a seguir as 

perdas sociais podem não ser tão substanciais, se comparadas àqueles que buscam atingir o 

máximo de objetivos propostos pela globalização neoliberal. 

Ao abordar a pobreza, Santos (2010) destaca que os países subdesenvolvidos 

conheceram, durante a última metade do século XX, pelo menos, três formas de pobreza, as 

quais consistiram em: pobreza incluída, a qual era considerada como um acidente natural ou 

social, caracterizando-se assim como uma pobreza acidental, produzida em certos momentos do 

ano; a pobreza chamada de marginalidade, na qual era considerada uma doença da civilização 

cuja sua existência era fruto do processo econômico da divisão do trabalho, porém, mesmo 
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sendo considerada grave não era tratada como insolúvel e buscava-se, junto ao Estado, a sua 

solução; e por fim a pobreza estrutural globalizada, a qual torna-se diferente das outras citadas 

pois trata-se de uma pobreza generalizada, permanente, global e não mais local, oriunda do 

desemprego, da baixa remuneração dos trabalhadores, da ausência do poder público nas tarefas 

de proteção social, dentre outros fatores. Destaca ainda Santos (2010) que este tipo de pobreza é 

considerada, dentro do contexto atual, inevitável e até mesmo um fato natural, porém afirma 

que trata-se de uma pobreza produzida politicamente pelas empresas e instituições globais.  

Demo (2010), ao abordar o assunto da pobreza, amplia a discussão. Destaca que, além 

da pobreza motivada pela centralização de renda por certos grupos da sociedade, há, também, a 

pobreza política, que consiste em restrita conscientização das pessoas, fruto de pregações 

ideológicas e de ações de grupos dominantes, levando-as ao não exercício da cidadania, 

impossibilitando, assim, emancipações. Para ele, precisa-se combater a pobreza fornecendo 

condições e recursos materiais, mas, também, necessita-se buscar desenvolver, na população, 

uma consciência crítica.  

Em oposição a sistemas que promovem desigualdades sociais, Melo Neto e Fróes 

(2002) destacam a importância da criação de um novo modelo que valorize o desenvolvimento 

humano/comunitário, social e sustentável, que leve as pessoas ao empoderamento, 

possibilitando, assim, formas de vida dignas e justas. Trata-se de um modelo em que o foco está 

nos cidadãos e nos grupos sociais, em que as cooperações, partilhas, reciprocidades e 

solidariedades estejam presentes, juntamente com conscientizações e autonomias. Santos 

(2005b), ao se referir a este modelo, o caracteriza como globalização alternativa, contra-

hegemônica, que se constitui como conjunto de iniciativas, movimentos e organizações que, 

através de vínculos, redes e alianças, lutam contra uma globalização que promove exclusões 

sociais, injustiças, desigualdades e ausência de paz. Santos (2010) destaca que há, sim, a 

possibilidade de se ter uma globalização mais humana em contraponto à globalização perversa 

em que a sociedade atual se encontra inserida. Seria uma globalização em que alguns 

elementos, que baseiam a atual, seriam utilizados, porém, com outros fundamentos sociais e 

políticos, a exemplo das tecnologias da informação.   

Neste contexto de busca de melhorias das realidades sociais são importantes ações que 

promovam o desenvolvimento das pessoas, de comunidades, levando-as à conscientização de 

que vivem em um sistema que promove desigualdades, mas, que é possível, através de suas 

contribuições, o alcance de melhores condições de vida e até mesmo a superação das 

desigualdades sociais, possibilitando ao homem, assim, o real direito a vida. Dentre dessas 
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ações destaque para projetos que tem como foco o empreendedorismo social, já que este tem 

como objetivo o combate da pobreza e das desigualdades sociais.  

O empreendedorismo social, de acordo com Melo Neto e Fróes (2002), trata de um 

paradigma que pensa a sociedade de forma diferente. Visa transformá-la, tornando-a: capaz de 

gerar renda por si só; geradora de melhor qualidade de vida para seus atores; possuidora de 

justiça social e ética; estimuladora de práticas sociais empreendedoras e humanitárias; alvo de 

atividades sociais, culturais, econômicas e ambientalmente sustentáveis e financeiramente 

viáveis, dentre outras. Porém, para alcançar tais resultados, Melo Neto e Fróes (2002) destacam 

a necessidade de pressupostos como: a reflexão das comunidades; criação e desenvolvimento de 

soluções de inserção social em seu sentido mais amplo; exercício pleno da cidadania; enfoque 

da sociedade em termos de geração de renda, produtividade, justiça social e ética; 

estabelecimento de novas parcerias visando a integração entre governo, comunidade e setor 

privado; foco na melhoria da qualidade de vida dos atores sociais; reversão do distanciamento 

entre economia, sociedade e ética; e, por fim, incremento de práticas sociais empreendedoras e 

de reforço da solidariedade social local. Assim, o objetivo do empreendedorismo social é 

proporcionar as comunidades oportunidade de se desenvolverem, visando o alcance da 

qualidade de vida, do respeito, da autonomia, do usufruto de direitos, do senso de coletividade, 

dentre outros aspectos.     

Para que este tipo de empreendedorismo alcance os resultados aos quais se propõe há a 

necessidade de pessoas empenhadas com características diferenciadas, ou seja, há a necessidade 

do surgimento de empreendedores sociais. Dentre esses, destaca-se a importância de se ter 

jovens atuantes socialmente já que tais são o presente e o futuro dos países. É necessário que a 

juventude seja despertada para assumir a função de protagonista, tornando-se ativa na busca por 

uma sociedade justa, possibilitando assim um presente melhor e um futuro promissor no âmbito 

social.     

A teoria e a prática do empreendedorismo social têm ganhado ênfase devido ao 

crescimento do processo de exclusão social, da incapacidade dos governos em intervirem 

efetivamente junto ao enfrentamento das questões sociais, o crescimento dos movimentos 

antiglobalização, além da complexidade das relações sociais na busca de ações que produzam 

desenvolvimento sustentável e justiça social. Diante disso, tal empreendedorismo tem se 

apresentado como um processo de gestão social, como uma arte e uma ciência, uma nova 

tecnologia social, um indutor de auto-organização social, além de ser composta por ações 

inovadoras no âmbito social (OLIVEIRA, 2004a; 2004b; 2004c). 
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O empreendedorismo social é considerado, nos moldes em que se encontra, como algo 

recente, datando da última década do século XX. Assim sendo, a produção acadêmica 

relacionada a este assunto ainda é tímida, constituindo-se um campo aberto a ser estudado, 

pesquisado. Ao se consultar o banco de teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (CAPES, 2011), na expressão empreendedorismo social, foram encontrados 

trinta e um trabalhos, entre teses e dissertações. Ao se verificar os assuntos, através da leitura 

dos resumos, verificou-se que: cinco deles estavam voltadas para análise de empreendimentos 

sociais; sete voltados para análise de características de empreendedores sociais; dois associando 

empreendedorismo social ao desenvolvimento sustentável; dois associando empreendedorismo 

social à responsabilidade social; um associando empreendedorismo social ao desenvolvimento 

local; nove fazendo diferentes abordagens sobre o empreendedorismo social, como: processo 

em construção, analisando fundamentos e estratégias no contexto brasileiro, visão analítica de 

conceitos e aplicabilidade, maneira de formar empreendedores sociais, enfermagem como 

prática social empreendedora, dentre outros; e, por fim, cinco fazendo referência ao termo 

empreendedorismo social no resumo, mas, não apresentando foco no tema.   

A Universidade tem se apresentado como local para estudos, debates e produção 

científica no âmbito do empreendedorismo social. Além disso, ela tem se constituído 

importante na promoção de ações voltadas para este tipo de empreendedorismo, auxiliando 

assim a sociedade no alcance de ganhos sociais. Uma das formas que tem sido utilizada para 

colocar em prática essas ações tem sido através da extensão universitária. Melo Neto (2004) 

afirma que as instituições de ensino superiores são importantes no processo de busca por 

melhorias sociais necessitando assim estarem empenhadas neste propósito ao invés de terem 

apenas o sentimento da necessidade de ajudar os desassistidos. A extensão universitária tem 

sido um importante meio para o cumprimento do compromisso social da universidade para com 

a sociedade, já que, de acordo com Santos (2005a), tal ação tem como objetivo prioritário o 

apoio solidário na resolução dos problemas da exclusão e das discriminações sociais, dando voz 

aos grupos excluídos e discriminados. Através dos projetos de extensões o conhecimento chega 

a diversos locais e, consequentemente, a diversas pessoas que não tem a oportunidade de 

frequentar o ambiente acadêmico, podendo possibilitar assim meios para que possam atingir 

melhores condições de vida. Porém, para que se possa obter resultados satisfatórios há a 

necessidade de que a universidade esteja em sintonia com os anseios das comunidades, evitando 

assim relações unilaterais. Tal instituição não pode assumir uma postura de detenção de um 

saber pronto e acabado, mas deve estar voltada para o compartilhamento de conhecimentos e 
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vivências que atendam as necessidades dos grupos e comunidades beneficiadas pelos projetos 

de extensões, visando assim à construção da cidadania (MELO NETO, 2004; SOUSA, 2000).  

Neste contexto de expansão do alcance das ações das universidades se faz importante 

destacar um tipo de extensão universitária, a Intervivência Universitária. Tal faz referência a 

uma forma de extensão em que a universidade age além da ação de levar conhecimento 

acadêmico àqueles que não estão diretamente em instituição de ensino superior. Trata-se de 

uma relação de vivência, interação e parceria entre universidade e comunidade e entre esta e 

aquela, onde o aprendizado é mutuo.  A Intervivência Universitária surgiu no ano de 2008, 

através do edital nº 23/2008, elaborado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico (CNPq), com o apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), do 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e recursos do Fundo Setorial de Agronegócios 

(CT-Agronegócios), e visou à seleção pública de propostas para apoio a projetos que 

objetivassem estimular a divulgação e apropriação de conhecimentos gerais e especializados 

disponíveis nas Universidades, Centros Tecnológicos e Escolas Técnicas Públicas, para jovens 

estudantes e residentes da zona rural, que já participassem de atividades educativas, 

extensionistas e organizativas.  

Dentre as propostas aceitas, esta dissertação analisou o Projeto de Intervivência 

Universitária OASIS, uma das propostas enviadas e aprovadas da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), através da Incubadora Organização de Aprendizagens e Saberes em 

Iniciativas Solidárias (OASIS). Tal teve como objetivo disseminar processos sociais, políticos e 

técnicos de formação empreendedora para estudantes do ensino médio, mediante a 

disponibilização de espaços de construção de conhecimentos e de intercâmbio de saberes e 

experiências, contribuindo para o protagonismo juvenil. Utilizou-se de uma estratégia 

socioeducativa, já que se buscou, como a própria expressão sugere, trabalhar as dimensões 

socializadora e educativa. Ao abordar o termo socioeducativo este trabalho tomou como base 

Bergo (2005, p. 68) a qual afirma que uma ação socioeducativa visa “complementar a atuação 

do ensino regular, oferecendo aos participantes atividades metódicas e planejadas relativas à 

arte e cultura, a cuidados com a saúde, prática de esportes, lazer, acesso a equipamentos e 

conhecimentos tecnológicos, reforço escolar, entre outras”.      

Assim, considerando o propósito do Projeto de Intervivência Universitária OASIS 

juntamente com os propósitos do Programa Nacional de Intervivência Universitária, esta 

pesquisa centrou-se no seguinte problema: Até que ponto a estratégia socioeducativa do 

Projeto de Intervivência Universitária OASIS contribuiu para formar agentes de 

desenvolvimento comunitário na perspectiva do empreendedorismo social? 
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Em relação aos objetivos, este trabalho teve como objetivo geral analisar a estratégia 

socioeducativa do Projeto de Intervivência Universitária OASIS, na formação de agentes de 

desenvolvimento comunitário, sob a perspectiva do empreendedorismo social.   

No intuito de alcançar o objetivo geral, os objetivos específicos consistiram em: 
 

- Descrever a concepção e a estratégia formativa do Projeto de Intervivência Universitária 

OASIS; 

- Descrever as bases metodológicas do Projeto de Intervivência Universitária OASIS;  

- Revelar percepções dos alunos participantes e do coordenador acerca da estratégia 

socioeducativa aplicada pelo Projeto OASIS; 

- Examinar influências do processo formativo para o empreendedorismo social a partir das 

categorias capital social e empoderamento; 

- Caracterizar a atuação dos jovens nas suas comunidades a partir dos projetos por eles 

elaborados e implementados. 
 

           No aspecto da Justificativa do Estudo, Roesch (2005) destaca que tal consiste em 

apresentar razões para a sua existência. A autora cita três dimensões que devem ser abordadas 

no processo de justificação: oportunidade, viabilidade e importância. Assim sendo, a 

justificativa deste estudo destaca essas três dimensões a partir de motivações pessoais, 

acadêmicas e sociais.  

Esta pesquisa se caracterizou como uma oportunidade de se estudar o 

empreendedorismo social, assunto oriundo do empreendedorismo de negócio e ainda abordado 

de forma tímida no contexto acadêmico brasileiro, além da possibilidade de se poder saber se 

uma formação voltada para este tipo de empreendedorismo, através de um projeto de extensão 

universitária, leva jovens do ensino médio a serem protagonistas em suas comunidades. Trata-se 

de uma oportunidade, também, de se analisar um tipo específico de extensão universitária, a 

Intervivência Universitária.   

Ao se analisar os trabalhos acadêmicos disponíveis no portal CAPES (2011) voltados 

para o empreendedorismo social, não foi localizada qualquer dissertação ou tese que analisou 

processo formativo de projeto de extensão universitária objetivando a atuação juvenil em 

comunidades. Algo próximo disso foi identificado apenas na dissertação de Danielle Farfus, 

intitulada Empreendedorismo social e Desenvolvimento Local: um estudo de caso do SESI 

Paraná, a qual teve como objetivo identificar e avaliar as contribuições dos estudantes egressos 

do Programa SESI Empreendedorismo Social para o desenvolvimento local. Para o alcance 

deste propósito foi revisado teoricamente o desenvolvimento social e local e buscou-se 
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identificar, a partir de estudantes que possuíam faixa etária entre menos de 29 anos até acima de 

50 anos e grau de escolaridade que ia do ensino médio à pós-graduação, atividades 

desenvolvidas e avaliá-las à luz do desenvolvimento local. O trabalho de Farfus difere desta 

dissertação já que, nesta, as atividades desenvolvidas pelos alunos não são o foco principal de 

análise. O que se busca é saber até que ponto uma estratégia socioeducativa, a qual encontra-se 

inserida dentro do contexto do empreendedorismo social, contribui para que jovens se tornem 

protagonistas em suas comunidades.  

A pesquisa tornou-se viável devido a facilidade do acesso às práticas e fontes que 

constituíram o projeto OASIS, em termos de informações, documentos, observações e público 

diretamente participante. Some-se a isso a existência de literatura sobre o empreendedorismo 

social a qual tornou possível a construção teórica deste trabalho, destacando-se, dentre os 

autores utilizados, Francisco de Paulo de Melo Neto, César Fróes e Edson Marques Oliveira.  

A realização deste trabalho se constitui importante, tanto para a sociedade quanto para 

o contexto acadêmico, pois, contribui com a abordagem do empreendedorismo social. 

Demonstra que, ao se trabalhar com este tipo de empreendedorismo, objetivando o alcance de 

objetivos sociais, dentro de dado contexto formativo, a utilização de recursos da educação 

popular se torna viável. Contribuiu, ainda, para analisar o Programa Nacional de Intervivência 

Universitária ao socializar resultados de uma das iniciativas apoiadas com recursos públicos do 

MCT, MDA, CT-Agronegócio e prefeituras municipais, tendo como gestor o CNPq. Além 

disso, torna pública uma estratégia socioeducativa de empreendedorismo social, desenvolvida 

em âmbito universitário, mediante interlocução entre acadêmicos e estudantes de ensino médio 

no intuito de mudanças comportamentais de jovens.  

No âmbito pessoal, esta pesquisa tornou-se importante e motivadora ao pesquisador 

devido à afinidade com a área social, que surgiu na graduação, através de trabalhos 

desenvolvidos na área da responsabilidade social. Isto intensificou-se na pós-graduação, através 

do acesso a diversas literaturas, as quais proporcionaram diversas leituras e profundas reflexões 

que levaram o autor desta dissertação a reforçar convicções de que melhorias sociais reais 

podem ocorrer a partir de reflexões em torno de problemas sociais que o capitalismo promove. 

A oportunidade de estudar o empreendedorismo social, associada à educação popular, em um 

projeto que consegue trabalhar esses dois assuntos, visando à consciência social e ao 

desenvolvimento de jovens para atuarem em suas comunidades, trouxe considerável satisfação 

e motivação ao pesquisador.       
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2.  EMPREENDEDORISMO SOCIAL E EDUCAÇÃO POPULAR: Fundamentos 

teórico-metodológicos para o Protagonismo Juvenil   

 

Os estudos em empreendedorismo não são recentes. O termo empreendedor surgiu na 

França, em meados do século XVII e XVIII, e é fruto da tradução do termo “entrepreneur” que, 

em francês, significa alguém que se compromete com algo, alguém que empreende um projeto 

ou atividade significativa. O termo empreendedorismo é um neologismo que provém da palavra 

“entrepreneurship” que passou a ser utilizado para designar os estudos relativos ao 

empreendedor, a seu perfil, suas origens, a seu sistema de atividades, seu universo de atuação 

(DEES, 2010; MELO NETO; FRÓES, 2002). 

Drucker (1987), no livro Inovação e Espírito Empreendedor, ressalta que há confusão 

em relação a definição dos termos “empreendedor” e “empreendimento”, conflito este provindo 

do século XIX quando o economista Francês J. B. Say não especificou quem era a figura do 

empreendedor quando afirmou que tal é a pessoa que transfere recursos econômicos de uma 

área de baixa produtividade para uma área de produtividade mais elevada e de maior 

rendimento. Isso acarretou em abordagens diversas em relação aos termos. Diante da confusão 

gerada, Drucker (1987) destaca que o empreendedorismo é associado, frequentemente, à 

abertura de novos negócios, mas, para ele, nem sempre isto constitui ações empreendedoras. 

Afirma Dees (2010), ratificando o que Drucker afirmou, que começar um novo negócio não é a 

essência do empreendedorismo. Uma empresa para ser denominada, na visão de Drucker 

(1987), empreendedora, precisa possuir características especiais, ou seja, necessita criar uma 

nova satisfação para o consumidor, uma nova demanda para um produto, ser inovadora e 

orientada para mudanças. Enfatiza, ainda, que os empreendedores são aqueles que criam algo 

novo, diferente, mudando ou transformando valores. Assim, o empreendedorismo significa bem 

mais do que normalmente é disseminado na sociedade, ou seja, uma empresa ou uma pessoa 

pode ser empreendedora sem a necessidade de criar um novo empreendimento.  

Corroborando com esta constatação, Cruz (2007, p.47) ressalta: 

 

A atividade empreendedora pode ser desempenhada de diversas formas, pois embora o 

termo empreendedorismo normalmente remeta a homens e mulheres visionários que 

tiveram uma idéia e construíram um novo negócio, tornando-se donos de micros, 

médias e pequenas empresas, são apenas uma das formas de atuação do empreendedor. 

O empreendedor possui características que podem gerar mudanças em outros 

contextos, podendo atuar dentro de uma empresa – neste caso utiliza-se a tecnologia 

do intra-empreendedorismo-, ou atuar com a finalidade de gerar impactos sociais, 

podendo ainda construir um empreendimento econômico solidário, neste caso atuando 

como empreendedor solidário.   
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Empreendimentos são considerados empreendedores quando são frutos de inovações, 

de percepções do empreendedor em um nicho de mercado, de uma necessidade de um produto 

ou serviço que não esteja disponível. A simples abertura, que em muitos casos se torna mais um 

em uma determinada região, não é, em essência, empreendedorismo. Drucker (1987, p. 28) faz 

a seguinte ilustração:  

 

O casal que abre mais uma confeitaria, ou mais um restaurante de comida mexicana no 

subúrbio americano, certamente estará assumindo riscos. Mas será que eles são 

empreendedores? Tudo o que fazem já foi feito muitas vezes antes. Eles apostam na 

popularidade crescente de se comer fora, na vizinhança. Por outro lado, eles não criam 

uma nova satisfação para o consumidor, e nem uma nova demanda para este. Visto sob 

esta perspectiva, é claro que eles não são empreendedores, mesmo que o seu negócio 

seja novo. 

 

O empreendedorismo possui várias áreas em que o empreendedor pode atuar. Dentre 

elas, Grisi (2008) destaca três campos: o empreendedorismo corporativo, o educacional e o 

social.   

No empreendedorismo corporativo o empreendedor, que também pode ser chamado de 

intraempreendedor, geralmente assume dois papéis: atua no intuito de desenvolver organizações 

e busca se destacar no contexto do mercado para o alcance de reconhecimento e benefícios. 

Trata-se de um administrador, porém, com diferenças que os distingue dos gerentes ou 

executivos de organizações tradicionais, dentre elas, a capacidade visionária. A capacidade de 

inovação, juntamente com a pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias, aliadas às 

características propícias de mercado, se caracterizam como fatores determinantes para levar um 

empreendimento ao sucesso (GRISI, 2008).       

O empreendedor pode atuar também no aspecto educacional, sendo chamado assim, de 

acordo com Grisi (2008), de empreendedor educacional. Este tipo de empreendedor utiliza 

habilidades no intuito de despertar nas pessoas a capacidade empreendedora. Isto ocorre através 

de programas de aprendizagem em que se busca vivenciar o que acontece no mercado, 

aproximando-os da realidade empreendedora. Para o autor, a sociedade se encontra em um 

momento propício para a implementação de um modelo de aprendizagem e capacitação 

empreendedora, devido ao desemprego que atinge parte dela, à necessidade da criação de novos 

modelos de desenvolvimento social e sustentável e, por fim, pela necessidade de estimular o 

desenvolvimento econômico. 

Melo Neto e Fróes (2002) também fazem referência ao ensino do empreendedorismo. 

Eles afirmam que há quem o visualize como uma disciplina, um campo de estudo da arte e da 

ciência gerencial, onde professores e consultores formam novos empreendedores, além de 
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buscar o desenvolvimento de habilidades. Professores assumem o papel de despertar alunos 

para o empreendedorismo mediante aulas expositivas, dinâmicas, estudos de caso, levando-os 

ao autoconhecimento de características que os motivem a desempenhar ações empreendedoras.      

No intuito de que um modelo de aprendizagem empreendedora gere resultados 

satisfatórios, Dornelas (2001) ressalta que tal deve se basear em buscar o desenvolvimento das 

pessoas em três áreas: técnica, gerencial e características pessoais. Na técnica, a formação deve 

buscar o desenvolvimento do escrever, do saber ouvir, da captação de informações, do 

desenvolvimento da oratória, do ser organizado, do saber liderar, de trabalhar em equipe e de 

possuir um know-how técnico na área em que venha a atuar. Na gerencial, os alunos devem ser 

desenvolvidos nas áreas que envolvam a criação, o desenvolvimento e o gerenciamento de uma 

nova empresa, ou seja, nas áreas de marketing, administração, finanças, operações, produção, 

tomada de decisão, controle das ações da empresa, além da área de negociação. Em relação às 

características pessoais, devem ser estimulados à disciplina, à busca pela inovação, à coragem 

de assumir riscos, à busca por mudanças, à persistência, à necessidade de ser um líder 

visionário. Porém, para que isso ocorra de forma eficiente, Dolabella (1999) sugere que se faça 

do ambiente de aprendizagem um local propício para o desenvolvimento empreendedor, 

possibilitando que o aluno passe a aprender dentro dos mesmos padrões de um empreendedor 

de mercado. O facilitador assume o papel de desencadear, nos alunos, criatividade, 

identificação de oportunidades, viabilidades, medidas de minimização de riscos, dentre outros 

aspectos.  

Há programas de aprendizagem que despertam empreendedores também para a área 

social. Tais possuem características que diferem do despertar para o empreendedorismo de 

negócio. Enquanto programas de formação de empreendedores de negócios objetivam despertar 

e aprimorar nas pessoas capacidades visando à atuação eficiente no mercado competitivo, no 

intuito de maximização de lucros, os programas que objetivam desenvolver nas pessoas 

capacidades para o empreendedorismo social têm como foco o desenvolvimento e a descoberta 

de habilidades, aptidões que os levem a gerar ações que promovam melhorias para a sociedade, 

ou seja, ao alcance da auto-sustentação, da igualdade, da justiça social, proporcionando, assim, 

à população menos assistida, o acesso a uma qualidade de vida digna.   

Os empreendedores que direcionam suas ações para o campo social, ou seja, para o 

empreendedorismo social, recebem a denominação de empreendedores sociais. Estes canalizam 

habilidades, idéias e empenho para promover o desenvolvimento de comunidades, visando que 

seus componentes passem a ter condições (ou melhores condições) de vida. 
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O empreendedorismo social, de acordo com Oliveira (2008), constitui-se tema novo na 

atual configuração. Trata-se de um assunto que deriva do empreendedorismo de negócios e 

deste se diferencia pela busca, não do lucro, mas, sim, de melhorias sociais. Emerge no cenário 

dos anos de 1990, em decorrência ao aumento da problematização social, da diminuição dos 

investimentos públicos no campo social, do crescimento das organizações do Terceiro Setor e 

da participação das empresas em investimentos e ações no campo social. Porém, quando se 

aborda o fenômeno deste empreendedorismo, percebe-se que tal sempre existiu, representado 

por líderes que se tornaram conhecidos mundialmente pela luta por melhorias sociais, como 

Luter King, Gandi, Francisco de Assis, dentre outros. O que tem diferenciado a ação de 

empreender socialmente de outrora da forma de atuar na atualidade é a utilização de 

ferramentas de gestão. Tais têm proporcionado que melhorias sociais sejam alcançadas de 

forma mais planejada e profissional (BORNSTEIN, 2005; DEES, 2010; OLIVEIRA, 2008, 

2004b). 

A nova forma de atuação deste tipo de empreendedorismo tem provocado, nas últimas 

décadas, o aumento na quantidade de organizações não-governamentais, chamadas de 

organizações cidadãs, pelo mundo. É importante destacar que o empreendedorismo social não 

visa exclusivamente à abertura de ONGs, mas, pode ocorrer como fruto de uma idéia, de um 

desejo de um empreendedor social em ampliar a forma de sua atuação. 

 De acordo com Bornstein (2005) um dos motivos que levou ao surgimento e à 

multiplicação de ONG´s foi a liberdade provinda da democratização de alguns países, o que 

proporcionou as pessoas a enfrentarem problemas sociais de modo novo e ousado. Juntamente a 

este fator, o acesso aos meios de comunicação (televisão, internet, celular, dentre outros) 

proporcionou às pessoas a visualização de diversas realidades, muitas delas se apresentavam de 

forma subumana, promovendo mobilizações locais, regionais e/ou mundiais. Diante da 

disseminação de uma cultura para o empreendedorismo social, em que a ética, a moral e a 

honestidade se constituem elementos presentes, pessoas se associam a organizações sem fins 

lucrativos no intuito de poder ajudar ao próximo na obtenção de melhorias sociais. No entanto, 

não se pode deixar de ressaltar que nem todas as ONG´s criadas estão pautadas na ética, na 

responsabilidade, na seriedade. Há aquelas que surgem visando o benefício de algumas pessoas, 

deixando de atender assim ao propósito pela qual foi criada. Porém, de acordo com Bornstein 

(2005), a tendência é que as ONG´s consideradas não éticas venham perder espaço com o 

tempo já que os empreendedores sociais, através de suas ações, vêm ganhando notoriedade e o 

respeito da sociedade.  
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Para que se tenha uma melhor visualização do crescimento da quantidade de ONG´s 

nas últimas décadas, foi elaborado o quadro a seguir, baseado nos dados apresentados por 

Bornstein (2005). 

 

Quadro 1 – Evolução das ONG´s ao longo das últimas décadas pelo mundo 

Países Desenvolvimento de ONGs 

Indonésia  Dentro de um período de 20 anos houve o surgimento de mais de duas 

mil ONG´s. 

Bangladesh A maior parte do trabalho de desenvolvimento do país é administrada 

por 20 mil ONGs. Quase todas estabelecidas nos últimos vinte e cinco 

anos.   

Índia Possui mais de um milhão de organizações não governamentais 

envolvidas em desenvolvimento e assistência social. 

Eslováquia Possui mais de 12 mil ONGs. 

Países ex- 

comunistas 

da Europa 

Central 

Entre os anos de 1988 e 1995 foram criados 100 mil grupos cidadãos 

entre esses países. 

França  Durante a década de 1990, uma média de 70 mil novos grupos de 

cidadãos foram criados, a cada ano. 

Brasil Na década de 1990, o número de organizações cidadãs registradas 

aumentou de 250 mil para 400 mil. 

Canadá  Desde o ano de 1987 o número de associações cidadãs registradas 

cresceu mais de 50%, chegando próximo a 200 mil. 

EUA Entre o período de 1989 e 1998, houve um aumento de 60% no 

número de ONG’s, saindo de 464 mil para 734 mil. 

 Fonte: Elaborado a partir de Bornstein (2005) 

 

O empreendedorismo social exige considerações/diferenciações. Este tipo de 

empreendedorismo difere de responsabilidade social empresarial, já que esta se limita a ações 

internas e externas à empresa, visando o benefício dos stakeholders, não tendo como objetivo 

despertar a sociedade para a promoção do seu próprio desenvolvimento. Não se trata de uma 

profissão, pois, não é legalmente constituído, não exige formação universitária nem técnica, não 

há conselho regulador, nem código de ética normatizado (MELO NETO; FRÓES, 2002). Não 

se trata também de organização que produz e gera receitas mediante a venda de produtos e 

serviços, nem de empresários que investem no campo social. Assim, não gera riquezas pessoais, 

nem muito menos promove iniciativas filantrópicas com o intuito de tentar minimizar, 
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momentaneamente, realidades ou situações desfavoráveis (OLIVEIRA, 2008). O objetivo, 

conforme afirmam Melo Neto e Froes (2002), consiste em retirar as pessoas da situação de risco 

social e, dentro do possível, promover o desenvolvimento das suas capacidades e aptidões 

naturais, visando assim a inclusão social. Trata-se de não apenas buscar melhorias de vidas para 

as pessoas, mas, também, de proporcionar que elas se desenvolvam e passem a se inserir na 

sociedade.  

O empreendedorismo social difere do empreendedorismo de negócio. Dois pontos 

podem ser destacados para diferenciá-los: o empreendedorismo social não produz bens e 

serviços para serem comercializados mas, sim, para a resolução de problemas sociais. Não se 

volta para mercados, mas, para setores populacionais em situação de risco (MELO NETO; 

FRÓES, 2002). Desta forma, o que os diferenciam são os objetivos. Um busca o lucro, estando 

dentro do ideal do sistema econômico vigente, já, o outro, dentro desse mesmo sistema, busca 

proporcionar condições de vida digna para aqueles que foram renegados pela sociedade. 

O quadro a seguir identifica diferenças entre estes dois tipos de empreendedorismo. 

 

Quadro 2 – Diferenças entre Empreendedorismo Privado e Empreendedorismo Social 

Empreendedorismo Privado Empreendedorismo Social 

É individual, fala-se na 1ª pessoa do 

singular. 

É coletivo, fala-se na 1ª pessoa do plural. 

Produz bens e serviços para o mercado. Produz bens e serviços para a 

comunidade. 

Tem foco no mercado. Tem foco na busca de soluções para os 

problemas sociais. 

Sua medida de desempenho é o lucro. Sua medida de desempenho é o impacto 

social. 

Visa satisfazer necessidades dos clientes e 

ampliar as potencialidades do negócio. 

Visa resgatar pessoas da situação de risco 

social e promovê-las. 

Economia é uma dimensão 

supervalorizada. 

A economia está a serviço da comunidade. 

Clientes e consumidores  Beneficiários diretos e indiretos  

Fonte: Elaborado a partir de Melo Neto e Fróes (2002) 

 

  Diante das diferenciações acima torna-se importante a conceituação do 

empreendedorismo social. Há uma dificuldade em defini-lo devido ao fato de se tratar de um 

tema em construção (OLIVEIRA, 2004b). Dentre os autores que buscam conceituá-lo destaque 

para Oliveira (2008) e Melo Neto e Fróes (2002). Para Oliveira (2008, p. 170), cujo conceito 
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servirá de base para este estudo, empreendedorismo social é: 

 
Uma arte e uma ciência, um novo paradigma e um processo de inovação em tecnologia 

e gestão social, e um indutor de auto-organização social para o enfrentamento da 

pobreza, da exclusão social por meio do fomento da solidariedade e emancipação 

social, do desenvolvimento humano, do empoderamento dos cidadãos, do capital 

social, com vistas ao desenvolvimento local integrado e sustentável.  

 

O autor ressalta que o empreendedorismo social é um processo de inovação e ação, 

dentro de um novo paradigma, e tem como objetivo promover melhorias de vida para os 

cidadãos e, consequentemente, para as comunidades às quais estão inseridos, através do 

combate à pobreza e à exclusão social, visando ao real e consistente desenvolvimento local. 

Conforme sugere, tal empreendedorismo pode ser detalhado em seis pontos: a) é um novo 

paradigma de intervenção social, pois, representa uma nova abordagem de relação e integração 

entre vários atores e segmentos da sociedade; b) trata-se de um processo de gestão social, pois, 

apresenta uma sequência de ações (formulação da idéia, amadurecimento, colocação em prática 

e, consequentemente, a multiplicação das ações); c) é arte devido a possibilidade do 

empreendedor social aplicar suas habilidades, aptidões, intuições e sensibilidades no 

desenvolvimento de ações que trarão desenvolvimento para comunidades; d) é ciência devido a 

utilização de meios técnicos e científicos, os quais visam interferir na realidade humana e 

social, buscando ganhos sociais substanciais; e) trata-se de uma nova tecnologia social, pois, a 

capacidade de inovação e de realização de novas estratégias de ação faz com que sejam geradas 

outras ações empreendedoras, emancipadoras e transformadoras; f) trata-se de um indutor de 

auto-organização social, pois, não são ações isoladas, mas, sim, ações que necessitam de 

participação e articulação da sociedade. Resgata uma solidariedade que liberta, que leva à 

emancipação, já que se baseia no empoderamento das pessoas e na integração de esforços, este 

dentro do contexto do capital social (OLIVEIRA, 2008). 

Melo Neto e Fróes (2002) igualmente definem empreendedorismo social como ciência 

e arte, racionalidade e intuição, idéia e visão, sensibilidade social e visão, sensibilidade social e 

pragmatismo responsável, utopia e realidade, força inovadora e praticidade, o que objetiva levar 

a comunidade à conscientização; auto-estima; auto-suficiência; participação; a possuir novos 

conhecimentos, idéias e valores; sentimento de conexão; sair de uma posição de mão-de-obra 

barata para proprietária e gestora de empreendimentos sociais. Caracteriza-se, portanto, por ser 

um tipo de ação socialmente transformadora e, assim sendo, diferencia-se de todas as demais 

idéias de negócio pelo seu caráter de inovação. Afirmam que é inovação maior e melhor do que 

a representada pelo empreendedorismo de negócio, pois, envolve a projeção de mudanças na 
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sociedade. Os autores fazem alusão a alguns pontos que também estão presentes no conceito de 

Oliveira (2008), como o fato de se enquadrar em um novo paradigma, no empoderamento, no 

capital social e o fato de envolver tecnologias sociais.  

Para Melo Neto e Fróes (2002) não há como agir contra a pobreza, as desigualdades 

sociais e a exclusão social se não houver a busca por um novo paradigma, ou seja, um novo 

modelo de relações entre comunidades, governos e setor privado em que passem a existir 

parcerias entre tais. As ações devem ser transformadoras tendo como protagonista a 

comunidade, visando ao atendimento dos menos favorecidos e à equidade social, cultural, 

econômica e ambiental. Porém, para o alcance desses objetivos se faz necessário que as 

pessoas, juntamente com suas comunidades, passem a ter novos valores, atitudes e 

comportamentos, ou seja, necessitam ser empoderadas (MELO NETO; FRÓES, 2002). 

O termo empoderamento, de acordo com Gohn (2004), não possui unanimidade na 

conceituação. Para ele, o empoderamento tanto pode se referir a ações que visam à promoção 

de autonomias nas pessoas, de visões críticas, de melhoras graduais nas vidas das pessoas, 

como pode simplesmente se referir a ações destinadas a promoção, aos excluídos, de 

bens/serviços essenciais a sobrevivência, atendendo-os individualmente, voltando-se assim para 

o aspecto do assistencialismo. Lisboa (2000, apud HOROCHOVSKI; MEIRELES, 2007) 

afirma que empoderar consiste na conquista de vez e voz, por indivíduos, organizações e 

comunidades, de maneira que tais passem a ter elevados níveis de informação, autonomia e 

capacidade de fazer suas próprias escolhas culturais, políticas e econômicas. Assim, o 

empoderamento está relacionado à aquisição, pelas próprias pessoas, de uma consciência, de 

um pensar próprio, que as levem a ter atitudes independentes, se afastando/libertando de uma 

influência alienante. A autora afirma ainda que o empoderamento atua na democracia 

aprofundando-a mediante a ampliação da cultura política e da participação cidadã. 

Para Kleba e Wendausen (2009, p.4) o empoderamento se constitui no “aumento de 

poder, da autonomia pessoal e coletiva dos indivíduos e grupos sociais nas relações 

interpessoais e institucionais, principalmente daqueles submetidos a relações de opressão, 

discriminação e dominação social”. Desta forma, o empoderamento promove mudanças nos 

indivíduos que acabam por refletir nas suas relações com outras pessoas e/ou instituições da 

sociedade. As consciências criticas que surgem nas pessoas, fruto do processo de 

empoderamento, podem provocar mudanças sociais as quais podem resultar na diminuição e, 

em alguns casos, na eliminação de relações opressivas.  

Melo Neto e Fróes (2002) destacam a necessidade de que pessoas e comunidades 

sejam empoderadas, ou seja, passem a ser dotadas de novos valores, atitudes e comportamentos. 



27 

 

 

A aquisição desses novos elementos, ressaltam os autores, levarão a população a ser capaz de 

criar novos empreendimentos, os quais passarão, eles próprios, a gerenciá-los, além de serem, 

por si, motivados para o processo de desenvolvimento, seja local, seja regional. Assim sendo, as 

pessoas ditarão seus próprios destinos, tornando-se assim agentes de seus próprios 

desenvolvimentos, assumindo caminhos de mudanças necessárias. Este tipo de empoderamento, 

de acordo com os autores, trata-se de elemento central no processo de empreendedorismo 

social.  

No processo de empoderamento destacado por Melo Neto e Fróes (2002) as pessoas 

necessitam assumir alguns valores presentes no que ele chama de ética do empoderamento 

social, as quais seriam: maior valorização das formas de vida digna do que propriamente da 

geração de riqueza; maior participação de todos na vida da comunidade; colaboração para o 

acesso de todos ao espaço público das decisões coletivas; busca de novas formas de inserção 

social em seu sentido mais amplo; transformação da comunidade inteira em ator e gestor de um 

novo tempo; transformação de problemas sociais em soluções bem sucedidas; foco no indivíduo 

como agente de transformação; ênfase no comprometimento individual em busca de um 

coletivo mais equilibrado. Esses valores, de acordo com os autores, não visam, unicamente, à 

participação das pessoas e, sim, à busca de transformação social e de novos princípios 

norteadores. 

Em relação aos princípios, Melo Neto e Fróes (2002) fazem referência: ao princípio da 

responsabilidade ambiental em que todos são responsáveis pela preservação ambiental; ao 

princípio da transformação em que o mudar não é mais suficiente e sim transformar; princípio 

da transparência em que as decisões devem ter a participação de todos, baseando-se em critérios 

aceitos e amplamente divulgados; ao princípio da interação permanente onde todos os 

indivíduos interagem entre si defendendo seus interesses, buscando assim, conjuntamente, 

soluções; princípio do fortalecimento do espaço público onde este deve ser ampliado e 

privilegiado para debates e iniciativas individuais e coletivas; princípio da parceria em que as 

pessoas devem atuar juntas e não separadamente; ao princípio da sustentabilidade continuada 

onde se busca um futuro diferenciado através da geração de renda, emprego e de uma vida 

digna; princípio da integração indivíduo e natureza, onde o ser humano e natureza tornam-se 

indivisíveis; e, por fim, ao princípio da busca permanente da auto-estima individual e coletiva.       

Diante da necessidade da aquisição de novos valores, atitudes e comportamentos pelas 

pessoas, faz-se necessário entender em que consistem tais variáveis. De acordo com Pereira et 

al (2005) não há consenso em relação ao conceito de valor. Rokeach (1973 apud PEREIRA et 

al., 2005) define valores como crenças duradouras sobre os comportamentos ou sobre os 
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estados finais de existência que são mais adequados como princípios que guiam a vida dos 

indivíduos. Assim, valor se constitui em crenças, em convicções que acabam por nortear a vida 

das pessoas. Ele é internalizado e acaba por influenciar nas ações, atitudes, e opiniões de uma 

pessoa em relação à outra (ROKEACH, 1973 apud PEREIRA et al., 2005). Leão e Mello 

(2003), baseando-se em Rokeach (1968; 1973) e a Gengler e Reynolds (1995), destacam que os 

valores pessoais são entendidos como determinantes de atitudes que, por sua vez, são 

entendidas como fortes indicadores de comportamento.      

Por atitude, de acordo com Brito (1996, p.11), entende-se “uma disposição pessoal 

idiossincrática, presente em todos os indivíduos, dirigida a objetos, eventos ou pessoas, que 

assume diferente direção e intensidade de acordo com as experiências do indivíduo”. A autora 

afirma que atitude é sempre “atitude em relação a”, possuindo assim sempre um referente. Para 

ela, quando se fala em atitude está se referindo a um evento interno, aprendido, com 

componentes cognitivos e afetivos, que varia em intensidade e é dirigido a um determinado 

objeto. Brito (1996, p. 12) destaca que: 

 

[...] as atitudes são adquiridas e não inatas e embora algumas atitudes sejam mais 

duradouras e persistentes que outras, elas não são estáveis e variam ao longo da vida 

dos indivíduos, de acordo com as condições ambientais. As atitudes são altamente 

suscetíveis às influências da cultura na qual o indivíduo está imerso.    

 

Para Lambert e Lambert (1975, p. 100) atitude corresponde a “uma maneira 

organizada e coerente de pensar, sentir e reagir em relação a pessoas, grupos, problemas sociais 

ou, de modo mais geral, a qualquer acontecimento no meio circulante”. Para Neves e Carvalho 

(2006, p. 203) atitude significa “disposição natural para realizar determinadas tarefas”. De 

acordo com as definições dos autores pode-se afirmar que tal se constitui num ato em que uma 

pessoa tem em relação à outra pessoa, grupo, objeto e evento sob influência do contexto social 

pelo qual o indivíduo encontra-se inserido..  

Comportamento, de acordo com Abreu (2011), que recorre à Psicologia 

Comportamental para buscar defini-lo, trata da relação do indivíduo com o seu mundo. Nessa 

relação ocorrem modificações; o indivíduo altera o ambiente a qual está inserido e é por ele 

modificado. O autor destaca, ainda, que os pensamentos e os sentimentos são comportamentos, 

pois, tais estão relacionados a interações das pessoas com o mundo. Para Gómez (2006, p. 26) 

“comportamento é algo que transcende aquilo que uma pessoa ou animal faz, para referir-se a 

uma complexa relação entre pessoa e ambiente”. Ressalta que o ambiente, nesta perspectiva, faz 

referência ao que acontece antes da ação de uma pessoa ou animal, ou junto com ela, e o que 
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acontece após esta ação. Assim, de acordo com Gómez (2006) o ambiente não se constitui 

como algo físico e estático, mas, sim, uma interação entre o que existe quando uma ação ocorre 

e o que existe depois da sua ocorrência.  Portela (2004, p. 17) definindo, de modo geral, o termo 

comportamento, afirma que tal “refere-se a atividades dos organismos (animais, incluindo o 

homem) que mantêm intercâmbio com o ambiente”. Diante das abordagens dos autores citados 

pode-se definir que comportamento consiste na relação que as pessoas têm com os ambientes 

onde estão inseridos.  

Empoderamento, para Melo Neto e Fróes (2002), constitui-se na aquisição, pelas 

pessoas, de novas crenças, convicções, de novas reações/disposições para realizar tarefas e de 

novas relações/interações com o mundo. 

  O empoderamento não é algo que é transferido de uma pessoa à outra, não é algo que 

é outorgado, mas, sim, algo que é desenvolvido individualmente. As pessoas podem ser levadas 

a se empoderarem, já que é difícil isto acontecer espontaneamente, através de um ambiente 

propício a isto, onde haja pessoas catalisadoras deste processo. Mas, o ato em si depende de 

cada um, ou seja, cada indivíduo é responsável pelo seu próprio processo de empoderamento 

(HOROCHOVSKI; MEIRELES, 2007; KLEBA; WENDAUSEN, 2009; ROMANO, 2002). 

A partir do momento em que as pessoas se empoderam, passam a ter uma real 

percepção dos malefícios provocados pelo individualismo, pela lógica do ganha-perde e pelas 

diversas explorações existentes na sociedade. A tendência com isso é de se tornar claro, para as 

pessoas, a necessidade de agirem em conjunto visando ao benefício coletivo. Quando o 

indivíduo se emancipa, fruto do processo de empoderamento, há a percepção que a lógica 

individualista é fruto de um sistema de dominação em que beneficia aqueles que detêm o 

capital, surgindo, assim, até mesmo de forma espontânea, a necessidade de fazer associações, 

através de laços de amizades, de confiança, entre pessoas, visando o bem comum. É neste 

contexto que se apresenta o capital social. 

O referido capital se constitui como outro importante elemento presente no 

empreendedorismo social. Destaca Melo Neto e Fróes (2002, p. 93) que este tipo de 

empreendedorismo “exige uma sociedade civil forte, atuante, saudável e dinâmica, com grande 

potencial de capital social disponível”. De acordo com D’Araujo (2003, p. 8) o capital social 

consiste em “ferramenta útil para auxiliar comunidade e governo a resolverem problemas 

socialmente relevantes”. Acrescenta que tal trata de relações informais e de confiança que 

levam as pessoas a agirem no intuito do alcance de um bem comum. Para a autora o capital 

social está ligado a três fatores: confiança; normas e cadeias de reciprocidade; e sistema de 

participação cívica.  
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Para Putnam (2007, p. 45) capital social consiste em “relações informais e de 

confiança que fazem com que as pessoas ajam conjuntamente em busca de um bem comum”. 

Para o autor, além da confiança o referido capital está ligado a reciprocidade, cooperação, 

compromisso, bem estar coletivo e participação cívica. Putnam (2007) afirma, ainda, que a 

partir do momento em que há uma sociedade forte, com a presença dos elementos citados, 

haverá uma economia e um Estado forte e consequentemente uma condição de vida digna para 

os cidadãos. 

Melo Neto e Fróes (2002, p. 55) definem capital social como “o acúmulo de 

experiências participativas e organizacionais que ocorrem na base de uma comunidade ou 

sociedade, reforçando seus laços de solidariedade, cooperação, confiança, etc., das pessoas, 

grupos sociais e entidades”. Para tais autores só existe capital social quando a participação 

social, a solidariedade social, a iniciativa, a cooperação, a confiança e a organização atuam 

conjuntamente por meio de um programa ou projeto social. Destacam, ainda, que o 

fortalecimento das bases de confiança e cooperação conduz ao desenvolvimento de iniciativas 

em empreendedorismo político, social e cívico.    

Diante do exposto, o capital social está voltado para a capacidade das pessoas 

confiarem uma nas outras gerando, assim, atos de cooperação, solidariedade, partilha, visando o 

bem comum, pois, se o todo ganhar o individual também será beneficiado. Destaque também 

para, neste tipo de capital, a participação social ocorrer em forma de grupo, que pode se dar 

através de associações, cooperativas, dentre outros, onde os interesses individuais devem estar 

subordinados aos interesses coletivos. A participação desta natureza acaba por desenvolver, nos 

indivíduos, o respeito pelo próximo, a tolerância e o espírito de colaboração.  

Diante dos vários elementos deste tipo de capital, esta dissertação fará referência a três 

características que o caracteriza satisfatoriamente diante dos objetivos propostos: confiança, 

cooperação e participação cívica.    

D´Araújo (2003, p. 33) define confiança como “expectativa de reciprocidade que 

pessoas de uma comunidade, baseada em normas e partilhas, têm acerca do comportamento dos 

outros”. Para Putnam (2007) a confiança consiste no ato de confiar na outra pessoa na 

esperança de que tal preferirá agir da forma correta quando tiver uma oportunidade de retribuir 

a confiança que lhe foi depositada. De acordo com Rennó (2001) a confiança entre as pessoas é 

uma garantia que elas se comportarão de modo previsível. Baseando-se na confiança abordada 

por Putnam, Rennó (2001) destaca que confiança é um conceito relacionado com a interação 

entre os atores e que ela cria dependência de trajeto, ou seja, a confiança constrói-se ao longo 

do tempo e, estabelecida, tende a continuar ao longo do tempo. Putnam (2007) destaca que a 
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confiança é promovedora de cooperação e, quanto maior for o seu grau entre as pessoas, maior 

a probabilidade destas se ajudarem, colaborarem para o bem comum. Diante do exposto, 

confiança está voltada para relações seguras entre pessoas, a partir do que passam a acreditar 

umas nas outras.    

Cooperação, de acordo Mesquita (1999), fazendo referência a Piaget, significa 

“cooperar”, “operar junto” ou “negociar” para que se chegue a um acordo que pareça adequado 

a todos os envolvidos. Para Maçada e Tijiboy (2011) a cooperação consiste: na interação e 

colaboração entre os sujeitos; em relações de respeito mútuo e não hierárquicas entre as 

pessoas; em tolerância e em saber conviver com as diferenças; além de ser um processo de 

negociação constante. Destacam, ainda, que para existir cooperação, além desses elementos, 

deve haver objetivos comuns, atividades e ações conjuntas e coordenadas. Assim, cooperação 

trata de ações em conjunto, entre pessoas, visando ao alcance de objetivos em comum.  

Participação Cívica, de acordo com D´Araújo (2003), se constitui como sistema que 

permite as pessoas cooperarem, ajudarem-se mutuamente, zelar pelo bem público, promovendo 

a prosperidade. Albuquerque (2008), fazendo referência à abordagem de Putman sobre 

comunidade cívica, destaca que, para este autor, este tipo de comunidade exige dos indivíduos, 

dentre outros elementos, compromisso com a participação ativa nos assuntos públicos, ou seja, 

nos assuntos que dizem respeito à toda a população. Esta participação, de acordo Gohn (2004), 

possibilitará reais conquistas de uma sociedade democrática, devendo ela começar no âmbito 

local, pois, é em tal que se encontra o verdadeiro capital social que produz mudanças sociais em 

outras esferas. Gohn (2004) destaca a importância da participação da sociedade civil na esfera 

pública, seja através de conselhos e/ou através de outras formas institucionalizadas, que deve 

ser ativa, não permitindo o enquadramento do cidadão em estruturas previamente estabelecidas, 

dentro de um modelo pragmatista.   

Putnam (2007), em estudo sobre a Itália, percebeu duas realidades distintas naquele 

país, uma ao norte e outra ao sul. O norte caracterizou-se, dentre vários elementos, pelo 

engajamento cívico, onde os cidadãos eram ativos na sociedade e prevalecia neles o espírito 

público, a confiança e a cooperação. Já no sul, percebeu alto grau de desconfiança entre as 

pessoas e destas com os órgãos governamentais, além de estrutura política verticalizada, 

prevalecendo, assim, a concentração de poder nas mãos de uns em detrimento de outros, dentre 

outras características. De acordo com o autor, a consequência destas duas realidades foi 

desempenho econômico, governamental e institucional expressivo na região norte quando 

comparada à região sul. Para Putnam (2007), quanto maior o grau de participação cívica, ou 

seja, o nível de interesse das pessoas por aquilo que é público, maior será o desempenho das 
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regiões, seja institucionalmente, economicamente, colaborativamente, governamental. Putnam 

(2007 p. 183) afirma que “Os sistemas de participação cívica são uma forma essencial de 

capital social: quanto mais desenvolvidos forem esses sistemas numa comunidade, maior será a 

probabilidade que seus cidadãos sejam capazes de cooperar em beneficio mútuo”. Assim, a 

abordagem em relação à participação cívica considerada neste trabalho como subcategoria de 

análise, consiste na participação das pessoas em assuntos de interesse coletivo nos locais onde 

vivem.  

Por fim, outro elemento presente no empreendedorismo social são as tecnologias 

sociais. Tais, de acordo com o Instituto de Tecnologia Social - ITC (2004, p. 130), consiste num 

“conjunto de técnicas, metodologias transformadoras, desenvolvidas e/ou aplicadas na interação 

com a população e apropriadas por ela, que representam soluções para inclusão social e 

melhoria das condições de vida”. Destaque-se, aqui, a importância da participação da população 

neste processo, tanto no desenvolvimento das atividades quanto no beneficiamento dos seus 

resultados.  

Para que o empreendedorismo social alcance os resultados que se deseja para a 

sociedade, ou seja, para transformá-la, visando ao justo desenvolvimento social, devem ser 

superados alguns desafios. Para Melo Neto e Fróes (2002) tais se constituem em mudar o 

comportamento da população, mas, ao mesmo tempo, preservar culturas locais; desenvolver 

processos de participação; introduzir e praticar novas formas de inserção social; buscar o 

engajamento de pessoas; incentivar a iniciativa de auto-sustentação; incentivar a adoção de 

comportamentos responsáveis e éticos; garantir o uso sustentável de áreas naturais e de 

proteção das culturas locais; e buscar a autogeração de trabalho e renda. Ao se conseguir isso, 

que deve ocorrer de forma gradativa, a sociedade conseguirá alcançar benefícios sociais reais, 

que poderão resultar na diminuição da exclusão social e, com o tempo, a sua provável 

eliminação.    

Uma forma de superar estes desafios se dá através da execução de projetos de 

empreendedorismo social, que visa à conscientização das pessoas da necessidade de se buscar o 

bem comum, como incentivá-las a agirem neste ideal. Tais podem ser executadas por 

instituições de ensino, por organizações não-governamentais, por empresas privadas e/ou por 

governos. Tornam-se importantes estas ações para despertar a proativadade nas pessoas, fruto 

de reflexões em torno do contexto social vigente.  

Os projetos de empreendedorismo social devem ser diferenciados de projetos sociais. 

Estes, têm como foco a resolução de problemas sociais pontuais presentes em grupos 

específicos. Já aqueles visam à geração de capacidades e competências nas comunidades, 
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buscando empoderá-las, torná-las gestoras de projetos e principais beneficiárias das ações e 

resultados. Visam ao desenvolvimento comunitário, global e sustentado ao invés de solução 

para um problema específico. Através de capacidades para promoverem o desenvolvimento, os 

projetos de empreendedorismo social alcançam resultados satisfatórios, mas, para 

desenvolverem o aspecto da sustentabilidade, há a necessidade do desenvolvimento, junto com 

a população, de uma cultura de solidariedade, mobilização, articulação, autogestão e de 

sensibilizá-la para temas culturais, sociais, econômicas e ambientais, dentre outros aspectos 

(MELO NETO; FRÓES, 2002).  

Ao falar em sustentabilidade, Melo Neto e Fróes (2002, p.110) fazem referência a 

comunidades sustentáveis e destacam que o empreendedorismo social depende delas para gerar 

resultados satisfatórios. Assim, para eles  

 

[...] uma comunidade é sustentável quando possui alta capacidade de gestão; 

participação; integração; iniciativa; produção; articulação; mobilização; organização, 

aliada a um alto grau de conscientização; sensibilização; senso de solidariedade e 

preservação de sua identidade e objetivo comum. 

 

Além da sustentabilidade destacada pelos autores, faz-se importante, também, que as 

comunidades busquem o desenvolvimento sustentável. Sachs (2009) destaca que tal 

desenvolvimento está baseado em três pilares: sustentabilidade social, do meio ambiente e 

econômica. O autor estabelece a seguinte ordem: primeiramente, a sustentabilidade social por 

se constituir na própria finalidade do desenvolvimento e por visar à distribuição de renda justa, 

ao emprego pleno e/ou autônomo com qualidade de vida, igualdade no acesso aos recursos e 

serviços sociais, além do alcance de um patamar razoável de homogeneidade social. Em 

seguida, a sustentabilidade do meio ambiente, onde entra a preservação do potencial do capital 

natureza na produção de recursos renováveis e limitação do uso dos recursos não renováveis, 

além do respeito e realce à capacidade de autodepuração dos ecossistemas naturais.  Por fim, a 

sustentabilidade econômica que visa ao desenvolvimento econômico intersetorial equilibrado, à 

segurança alimentar, à capacidade de modernização contínua dos instrumentos de produção, ao 

razoável nível de autonomia na pesquisa cientifica e tecnológica, além da inserção soberana na 

economia internacional. Importante ressaltar que esta última sustentabilidade, conforme afirma 

Sachs (2009), é necessária, mas, não é condição prévia para as outras já que transtorno 

econômico promove transtorno social, que leva à obstrução da sustentabilidade ambiental. 

Diante do exposto, torna-se importante que as comunidades recebedoras de projetos que 

trabalham com o empreendedorismo social sejam levadas à busca pela sustentabilidade social, 
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ambiental e econômica, seja através das suas contribuições, participações, intervenções sociais, 

seja através de pressões junto àqueles que as representam, pois, com o alcance de tais será 

possível alcançar uma sociedade com justiça social.   

No alcance dos propósitos deste tipo de empreendedorismo há pessoas que se 

destacam por ações, idéias, dinamismo, tornando-se, assim, figuras importantes. Tais são 

chamadas de empreendedores sociais. Dees (2010) ressalta que a sociedade precisa dessas 

pessoas para que novos caminhos possam ser encontrados em termos de avanço social, já que 

os esforços dos governos e das instituições sociais têm ficado aquém das necessidades da 

sociedade. Diante disso, destaca que estes empreendedores são agentes que assumem papéis de 

mudanças na sociedade, adotando como missão a criação e a manutenção de valor social. Além 

disso, buscam constantemente novas oportunidades para servir, são envolvidos em processos de 

inovações, adaptações e aprendizagem contínua, agem de forma ousada sem se limitar aos 

recursos disponíveis e, por fim, são comprometidos com a transparência para com os parceiros 

e públicos.    

Bornstein (2005, p. 16) define os empreendedores sociais como:  

 

[...] forças transformadoras: gente com novas idéias para enfrentar grandes problemas, 

incansáveis em busca de seus ideais, homens e mulheres que não aceitam um “não” 

como resposta e que não desistirão até disseminarem suas idéias o mais amplamente 

possível.     

 

Destaca, ainda, a importância do empreendedor social operacionalizar novas idéias. 

Pouco adianta a existência delas se não se consegue colocá-las em prática. Há de se considerar, 

também, que em determinados casos isto se torna difícil devido a certos setores da sociedade 

dificultarem a operacionalização. Cabe, portanto, ao empreendedor, através de suas habilidades 

e competências enfrentar barreiras e conseguir colocar em ação aquilo que acredita que trará 

retornos sociais reais. 

De Leeuw (1999), ao se referir às características do empreendedor social, afirma se 

tratar de pessoa que possui diversos talentos, como capacidades para analisar situações, 

comunicar, mediar, além de ser entusiasmada. Farfus (2008) acrescenta que este tipo de 

empreendedor se volta para a inovação e a criatividade, cria novas tecnologias, desenvolve 

novos processos e sistematiza metodologias que levam a sociedade ao alcance de equidade 

social. Ajuda pessoas no desenvolvimento da sociedade, na criação de coletividades e 

comunidades, na implementação de ações auto-sustentáveis visando à garantia e ao sustento do 

bem-estar (MELO NETO; FRÓES, 2002). 
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O empreendedor social é uma pessoa com características de liderança, persistência, de 

atitude, visionário, ético, que tem o desejo de ver as desigualdades sociais diminuídas ou 

mesmo extintas. Para que isso seja alcançado dá a sua contribuição através da 

operacionalização de novas idéias, que, para serem colocadas em prática, necessitam da 

criatividade, além da superação de diversas dificuldades, a exemplo da restrição financeira. 

Porém, torna-se importante destacar que este tipo de empreendedor não possui todas as 

características que a literatura lhe atribui, já que se trata de ser humano e, assim sendo, é 

limitado. Porém, a ausência de uma ou outra característica não o descaracteriza como 

empreendedor no âmbito social. O que não pode faltar-lhe é inovação social, a ética, a busca 

pela dignidade humana, a igualdade, a justiça social, tendo sempre a missão de levar as pessoas 

a terem acesso ao viver, em detrimento do sobreviver. 

Quando comparados aos empreendedores de negócios, os empreendedores sociais 

possuem algumas semelhanças. Drucker (1987) constatou isto quando afirmou que existe pouca 

diferença no espírito empreendedor, qualquer que seja a esfera. No âmbito social ou de 

negócios os empreendedores estão sempre em busca de colocar em prática seus objetivos, suas 

idéias, de alcançar metas e, para isso, utilizam-se de habilidades, competências que lhes são 

próprias. Porém, há diferenças conforme indicadas no quadro 3.  

 

Quadro 3: Diferenças entre Empreendedores de Negócio e Empreendedores Sociais 

Empreendedores de Negócios Empreendedores Sociais 

Idéias e inovações são adicionadas aos 

produtos e serviços a serem produzidos e 

prestados. 

Idéias e inovações são incorporadas a 

metodologia utilizada na busca de 

soluções para problemas sociais. 

Têm idéias ao identificarem 

oportunidades. 

Buscam soluções inovadoras para 

problemas sociais existentes e potenciais. 

Idéias, conceitos e metodologias são 

objetos de apropriação individual. Não 

buscam divulgações. 

Idéias, conceitos e metodologias são 

objetos coletivos. Buscam divulgá-las 

para mais pessoas serem beneficiadas. 

Medem o retorno baseado no lucro da 

venda de produtos ou serviços. 

O retorno é medido através da melhoria da 

qualidade de vida dos beneficiários.  

Fonte: Elaborado a partir de Melo Neto e Fróes (2002) 

 

Ao se falar em empreendedores sociais há o fato de se saber como pessoas simples, 

dos mais diferentes lugares, povos e condições financeiras podem ser transformadas. Melo Neto 

e Fróes (2002) destacam que, antes das pessoas serem empreendedores sociais, há a 

necessidade de saírem de uma situação de não–cidadãos a cidadãos, para que, assim, 
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posteriormente, tenham condições de se tornarem empreendedores sociais. Destacam os autores 

que estas mudanças de posições requerem educação permanente, além da criação de novos 

espaços e experiências de vida participativa. Isto gerará um senso de coletividade que 

desabrochará em ímpetos de cidadania e pessoas passarão a exercer a cidadania empreendedora. 

Como o empreendedorismo social consiste num processo de transformação social, a mudança 

de não-cidadão em cidadão está dentro dos seus propósitos.       

Ainda neste processo de transição de não-cidadão a cidadãos empreendedores é 

importante que as pessoas sejam estimuladas ao pensamento crítico, à adoção de práticas 

sociais emancipadoras, ao fortalecimento do processo democrático, ao fortalecimento do espaço 

público, à geração de renda, produtividade e justiça social, à transformação das comunidades 

em atores e gestores de um novo tempo e à pratica da cidadania (MELO NETO; FRÓES, 2002). 

Com esta nova postura, mudanças sociais, voltadas para o benefício coletivo, tendem a ocorrer.    

Visando ao alcance dos propósitos do empreendedorismo social há a necessidade, 

portanto, de que as pessoas tenham acesso a uma educação transformadora que as levem à 

emancipação, à autonomia, à reflexão, ao pensamento crítico. Melo Neto e Fróes (2002) 

destacam que a base para dotar as comunidades de capacidades e habilidades empreendedoras, 

conscientizá-las e mobilizá-las, está numa educação libertadora que respeite e não viole as 

culturas e tradições de cada povo. Uma educação que visa, unicamente, à transmissão de 

conhecimentos, sem permitir reflexões de mundo e daquilo que está sendo ensinado, não se 

adéqua às propostas do empreendedorismo social.   

A Educação Popular possui exatamente o objetivo de retirar o homem de uma situação 

de alienação e proporcionar formas que o leve, por si próprio, à desalienação, tornando-o ser 

reflexivo e crítico da situação em que vive e da miséria política e ideológica que o torna 

passivo. Ela se apresenta como uma maneira de despertar nas pessoas a necessidade de se 

tornarem ativas na sociedade, participantes, contribuindo para o desenvolvimento próprio e 

coletivo, se opondo, assim, a um pensamento elitista que subordina o povo a pensamentos e 

mitos que apenas beneficiam aqueles que possuem poder aquisitivo e que consideram, 

conforme afirma Freire (2008b), que o dinheiro é a medida de todas as coisas.   

Para Brandão (2006), este tipo de educação visa à tirar o cidadão do anonimato e 

torná-lo agente coletivo de transformação da história e da cultura do país, deixando de ser 

sujeito meramente econômico para ser sujeito político. Assim sendo, o exercício da educação 

popular auxilia as pessoas no desenvolvimento dos aspectos políticos e tais passam a perceber a 

solidariedade, a justiça social, a igualdade como elementos essenciais para o viver em 

sociedade. 
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Rodrigues (1999, p. 24), ao falar sobre a educação popular, destaca: 

 
Uma das características da educação popular, consiste, pois, em recuperar o 

significado original do termo, tornando-o prática corrente na vida e no cotidiano dos 

grupos. Objetivando preparar a sociedade para instaurar um Estado em que realmente 

o governo seja exercido pelo povo e para o povo, ela tenta educar os grupos em 

ambiência onde as decisões sejam tomadas, assumidas e implementadas pelo grupo e 

para o grupo. Derivam da premissa, segundo a qual, se os grupos se tornam capazes de 

se auto-governarem, através de lideranças autênticas, também a sociedade, que deles é 

formada, desenvolverá a capacidade correlata de se auto-governar, através de um 

Estado realmente democrático.        
 

O autor associa a educação popular a um processo de conscientização que leva o povo 

à independência que resultará na conquista de poder, resultando em um Estado em que o poder 

passa a ser exercido, de fato, pelo povo.  Para que a sociedade possa se auto-governar, como 

ressalta o autor, além de uma educação conscientizadora, há a necessidade de que ela possua, 

ou desenvolva, meios de se auto-sustentar,  utilizando-se assim de recursos naturais existentes 

nas comunidades, juntamente com atividades sociais, políticas e econômicas geradas por elas. 

Assim, o empreendedorismo social se apresenta como uma forma de viabilizar e ajudar na 

promoção de tal sustentabilidade, viabilizando o auto-governo e, consequentemente, o 

fortalecimento de um Estado democrático real. 

Freire (2008a), ao se referir ao processo de democratização do Brasil, constatou que os 

motivos que dificultavam a inserção, de fato, do povo no processo democrático transcendia a 

superação do analfabetismo e se situava na necessidade de superar a inexperiência democrática 

do povo. Para que possa haver essa superação, saindo o povo de uma posição de ingenuidade e 

tomando consciência de sua realidade e do seu poder, se torna importante desenvolver a 

criticidade nas pessoas, pois, afirma o autor, “Quanto mais crítico um grupo humano, tanto mais 

democrático e permeável, em regra” (FREIRE, 2008a, p. 103). Desta forma, a educação popular 

se caracteriza por ser bem mais do que alfabetizar, sendo isto apenas um meio para se conseguir 

algo maior que é a autonomia do indivíduo, a reflexão, a busca por justiça social, ou seja, a 

igualdade, o respeito, a dignidade, a distribuição de renda, dentre outros fatores. Brandão 

(2006) segue esta linha de pensamento e afirma que a educação popular é uma prática de pensar 

a prática, mesmo que ninguém seja alfabetizado na sua realização.  

O sentido de educação popular abordado nesta dissertação está voltado para uma 

educação que gera transformações (educação transformadora), e que busca, com as pessoas, a 

reflexão, a crítica, a práxis, o alcance da autonomia. Não se trata, assim, de uma educação 

impositiva, para “domesticar” o homem e buscar separá-lo da sua relação com o mundo, que o 

considera como “coisa” e não como pessoa, como possuidor de uma consciência formada de 
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espaços vazios que devem ser preenchidos por fatos e informações semimortas, considerando, 

assim, o conhecer como ato passivo de receber doações ou imposições de outros (FREIRE, 

1997). 

Freire (1997) ressalta que o homem é um ser que está no mundo e com o mundo, tendo 

a plena capacidade de desenvolver o seu “eu”, a sua consciência. É um ser capaz de captar e 

compreender a realidade e transformá-la. Por ser da práxis, reflete e age em prol da 

transformação da realidade, não podendo se resumir a mero expectador do contexto social a 

qual está inserido, ou seja, a um ser passivo que apenas assimila e se acomoda a um contexto 

desumanizante, tido como correto, sem haver assim reflexões e ações. Tem que ser uma pessoa 

atuante na sociedade. 

Freire (1997) faz alusão a duas posições educativas: uma que respeita o homem como 

pessoa, que é a educação popular, abordada neste trabalho; outra, que acaba por transformá-lo 

em “coisa” e que o autor denomina de educação bancária. Esta última possui algumas 

características como: o educador é sempre quem educa e o educando o que é educado; o 

educador disciplina, o educando, o disciplinado; o educador é quem fala e o educando quem 

escuta; o educador prescreve, o educando apenas segue a prescrição; o educador escolhe o 

conteúdo dos programas, o educando o recebe na forma de depósito; o educador é sempre o que 

sabe, o educando, o que não sabe; educador é o sujeito do processo; o educando seu objeto. 

Nesta proposta de educação não há espaço para que o homem pense por si, que tenha e defenda 

seus posicionamentos, que busque verdades escondidas, que desenvolva a sua criatividade, que 

busque transformações sociais. Como afirma Freire (1997, p. 14) “A inquietação fundamental 

dessa falsa concepção é evitar a inquietação. É frear a impaciência. É mistificar a realidade. É 

evitar a desocultação do mundo. E tudo isso a fim de adaptar o homem”. Aqueles que fogem 

deste padrão estabelecido passam a ser considerados como inadaptados, desajustados ou 

rebeldes.   

Sales (1999, p.15) conceitua a educação popular afirmando:  

 

A Educação Popular é a formação de pessoas mais sabidas e mais fortes para 

conseguir melhor retribuição à sua contribuição econômica, política e cultural; mais 

sabidas e mais fortes para serem reconhecidas como pessoas e trabalhadoras; mais 

sabidas e mais fortes para serem tranquilas e felizes e para terem uma convivência 

construtiva e preservadora com o meio ambiente físico e humano. 

 

Desta forma, trata-se de uma educação que possibilita às pessoas pensarem sobre suas 

condições e que ocorre pelo processo da problematização, buscando, assim, despertá-las para 

ações que tragam retornos ou melhores retornos das contribuições ao desenvolvimento 
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econômico, político e/ou cultural dos lugares onde vivem. Esta educação faz as pessoas 

perceberem que são realmente cidadãos, que possuem valores que devem ser respeitados.  

Sales (1999) ressalta, ainda, que alguns teóricos utilizam de forma equivocada o termo 

educação popular. Há quem o associe a qualquer atuação de órgãos governamentais ou civis 

nos campos da alfabetização, habitação, saúde, transporte, segurança, agindo junto a 

trabalhadores desempregados, mal remunerados, sem terra, mesmo que ele venha a acomodá-

los, entorpecê-los. Para o autor, isto não é educação popular pelo fato de não gerar condições 

para um despertar, para uma conscientização das pessoas, não gerando, assim, possíveis ações 

de transformação da realidade.  

Na busca por encontrar uma denominação que pudesse representar o que realmente 

caracteriza a educação popular, Rodrigues (1999) a associou a uma educação sócio-

transformadora. Seria uma educação voltada para a transformação do homem, da sociedade e 

do Estado, que traz lucidez, decisão, compromisso, união e solidariedade aos homens 

resultando no fortalecimento da sociedade e gerando o despertar e a conscientização de que são 

mais fortes do que aqueles que detêm o poder no Estado, podendo influenciá-los na adoção de 

ações e na exigência de mudanças de posturas visando o alcance de melhorias sociais. Este tipo 

de educação permite que as pessoas venham a ter a ciência da sua real importância na sociedade 

e que, juntas, unidas, podem e devem buscar o ideal de equidade social.  

Brandão (2006, p.92), ao abordar a educação popular, destaca três tendências nela 

existente:  

1) A educação popular é, em si mesma, um movimento de trabalho pedagógico que se 

dirige ao povo como um instrumento de conscientização etc.; 2) a educação popular 

realiza-se como um trabalho pedagógico de convergência entre educadores e 

movimentos populares, detendo estes últimos a razão da prática e, os primeiros, uma 

prática de serviço, sem sentido em si mesma; 3) educação popular é aquela em que o 

próprio povo realiza, quando pensa o seu trabalho político – em qualquer nível ou 

modo em que ele seja realizado, de um grupo de mulheres a uma frente armada de luta 

– e constrói seu próprio conhecimento. 

 

Este tipo de educação, assim, objetiva levar as pessoas a refletirem a sociedade em que 

vivem, libertado-se de pensamentos pré-estabelecidos e passando a dotá-las de autonomia na 

forma de pensar. Importante a relação do educador com o educando, tendo aquele a missão de 

levar este a criticidade e não a aceitação passiva de conhecimentos de domínio do educador. 

Além disso, a educação popular é um saber construído com o povo em que o educador é apenas 

um facilitador que também aprende com os educandos.    

   A atitude que a educação popular busca desenvolver com as pessoas é a de confiar 

mais em si e em suas organizações, em detrimento de depositarem expectativas, anseios e 
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esperanças em pessoas que se apresentam como “salvadores da pátria”, prometendo melhorias 

para o povo e não com o povo. Objetiva também desenvolver a auto-estima nas pessoas, a 

busca de alcance de ideais sociais, a conscientização de que é necessária a mobilização do povo 

para que, no poder, existam reais representantes dos seus objetivos, ao invés de elites que 

colocam, de certa maneira, o Estado à disposição do interesse do capital. Com postura 

diferenciada, o povo conviverá com a ordem capitalista reagindo aos seus males, colocando 

como prioridade o sentido da vida e não o lucro, a exploração e a dominação (SALES, 1999)  

Para que este tipo de educação possa ser praticada, alguns pontos devem ser 

observados: não devem ser colocadas, de forma impositiva, conteúdos e objetivos;  devem ser 

considerados conhecimentos, experiências, expectativas, inquietações, sonhos, interesses e 

direitos das pessoas que estão no processo educacional (SALES, 1999). A valorização e o 

respeito à cultura local são fatores importantes dentro deste processo educacional, já que este 

deve acontecer pela via dos conhecimentos locais, incentivando os sujeitos à reflexão e à critica 

acerca de assuntos que fazem parte das suas vidas. Quando isto não ocorre e se busca impor um 

conhecimento que faz parte de outra cultura, Freire (2008b) caracteriza como ação de invasão 

cultural, que leva à violência cultural, ou seja, à inibição da criatividade, ao não aprendizado, ao 

não desenvolvimento adequado, acarretando em alienação, pois, as pessoas passam a viver uma 

realidade que não lhes é familiar. Passam, assim, a ter a sensação de inferioridade, como afirma 

Freire (2008b), e buscam se adequar a padrões alheios, pregados como ideais. 

A educação popular é baseada no diálogo, é dialógica. Através da dialogicidade é 

possível o alcance de novos conhecimentos e novas reflexões que poderão acarretar novas 

posturas. O foco do diálogo deve estar na realidade vivida pelas pessoas. As inquietações e a 

amplitude na forma de pensar, provocadas por reflexões, promovem a libertação das pessoas de 

um pensamento imposto e pré-estabelecido por aqueles que se beneficiam do pensamento 

acrítico da sociedade.  Então, torna-se fundamental a relação entre educador-educando para, 

juntos, desenvolverem uma relação de companheirismo, visando ao aprendizado conjunto, já 

que o educador não é um ser impositor de conhecimentos, mas, sim, um facilitador. O aluno, 

por sua vez, não é considerado um ignorante. Diante deste tipo de aprendizado, Freire (2008b) 

ressalta que relações se estabelecem de Educador - Educando e de Educando - Educador. O 

propósito é que, juntos, possam refletir e desenvolverem a criticidade, o que poderá implicar em 

posturas diferenciadas na sociedade. A práxis (reflexão-ação) é buscada nesta relação (FREIRE, 

2008b). 

Freire (2008b) destaca, ainda, que, para o diálogo alcançar reais resultados, alguns 

elementos precisam existir, como o amor ao mundo e aos homens, a humildade entre esses, ou 
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seja, a não consideração que uns são melhores que outros, a fé de que os homens são capazes de 

ser mais e atingir a autonomia, e a esperança em se conseguir um mundo voltado para a 

humanização, utilizando-se da reflexão e da ação para isso. Diante disto, só com uma forma de 

educar dialogada, com as pessoas e não para as pessoas, se consegue mudar a compreensões da 

realidade, e, assim, despertar as pessoas para agirem em beneficio de melhorias sociais. 

Percebe-se, assim, que a educação popular é um importante meio para se alcançar 

ganhos sociais, já que ela busca levar as pessoas a conscientizações e assim a terem atitudes que 

proporcionem vantagens para sociedade. Porém, ela isoladamente não resolverá todos os 

problemas sociais. Há a necessidade de que ações econômicas e políticas se aliem a educação 

no intuito do alcance de resultados sociais satisfatórios. Codo (1987, p. 89) afirma que “Óbvio 

que não podemos subestimar o poder da consciência em transformar o mundo mas daí imputar-

lhe o papel de exclusivo agente de mudança é administrar um remédio que pode matar o 

doente”. Na educação popular é importante a formação crítica, reflexiva do indivíduo, 

despertando nele a necessidade de agir em beneficio de uma vida melhor para todos, mas, não 

se pode negar que, para viabilizar ainda mais as mudanças sociais, se necessitam de políticas 

públicas e que a economia venha a estar em harmonia com tais propósitos.          

Diante do exposto, percebe-se que a educação popular acaba por ser um importante 

elemento dentro do contexto do empreendedorismo social já que suas características convergem 

com os ideais de tal construto. Para que este tenha êxito nos seus objetivos se faz necessário, 

primeiramente, um trabalhar em nível de conscientização social com as comunidades e a 

educação popular tem exatamente este objetivo: levar as pessoas a um processo de 

conscientização e a assumirem, de fato, a função de cidadão.    

O pensar crítico deve ser trabalhado com todos aqueles que compõem a sociedade, 

porém, os adolescentes e jovens merecem destaque, pois, se tais já tiverem uma formação que 

priorize a conscientização, a reflexão, a autonomia, isto proporcionará o desenvolvimento de 

gerações com percepções de que a equidade social é algo a ser buscada e vivida. Costa e Vieira 

(2006, p. 153) afirmam: 

 

[...] A adolescência é o momento da vida em que as novas gerações devem sair do 

particularismo de seus problemas pessoais, familiares e escolares e inserir-se, de 

maneira concreta, nas questões sociais e políticas de seu tempo e de sua circunstância.    
 

A sociedade se apresenta necessitada de jovens atuantes, autônomos, competentes, 

solidários, que lutem por ideais sociais, que tenham a consciência de que todos os cidadãos têm 

direito a uma vida digna, ou seja, a educação, a saúde, ao trabalho, a moradia, ao lazer, dentre 
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outros, garantidos pela Constituição Brasileira promulgada em 1988. O que se percebe dos 

jovens, ao observar os contextos sociais aos quais estão inseridos, é uma espécie de apatia 

diante dos descasos sociais. Isto ocorre, na maioria dos casos, devido a serem vítimas de um 

sistema que não os desperta à reflexão, não os capacita, não os leva a cobrarem do Estado ações 

efetivas que promovam condições de vida dignas, nem, muito menos, lhes dá a possibilidade de 

se desenvolverem ou de promoverem o desenvolvimento da comunidade onde estão inseridos. 

Diante disso, tornam-se, cada vez mais, importantes projetos, ações, políticas que levem o 

jovem ao protagonismo juvenil, ou seja, a promoverem, de forma construtiva e solidária, ações 

que desenvolvam as suas comunidades, visando à minimização, ou até mesmo a eliminação de 

problemas sociais (COSTA, 2010). Importante destacar que neste protagonismo deve estar 

inserido, também, o ato de cobrar do Estado o cumprimento de suas obrigações sociais.     

O termo protagonismo está relacionado à personagem principal, à aquele que é agente 

na realização de uma ação, seja ele criança, adolescente, jovem, adulto, ente da sociedade civil 

ou do Estado, pessoa, grupo, instituição, ou movimento social. A referida palavra está ligada a 

raízes gregas, como: “proto”, que possui o significado de “o primeiro”, “o principal”; “agon” 

que significa “luta” e “agoniste” que significa lutador (COSTA, 2010; COSTA; VIEIRA, 

2006). Ferreti et al. (2004) ao abordarem a etmologia da palavra protagonismo, destaca que se 

refere ao termo “protagnistés” em referência ao ator principal do teatro grego ou àquele que 

ocupava o lugar principal em um acontecimento. Assim, ao delimitar o termo protagonismo 

juvenil está-se especificando quem são os personagens principais, no caso, adolescentes e/ou 

jovens. 

De acordo com Ferreti et al. (2004, p. 413) o termo protagonismo dos jovens ou 

juvenil, “é um conceito passível de diferentes interpretações e, além disso, imbrica outros 

conceitos igualmente híbridos, como “participação”, “responsabilidade social”, “identidade”, 

“autonomia” e “cidadania” ”. Dentre os diferentes entendimentos do termo, ressaltados pelos 

autores, está a vinculação do protagonismo à formação para a cidadania e a socialização para a 

cidadania. De modo geral, a ação cidadã e a preparação para tal tipo de ação são elementos que 

unem os diversos autores no aspecto do envolvimento do jovem em assuntos escolares, sociais 

e/ou políticos.     

O protagonismo juvenil para Costa e Vieira (2006, p. 176) consiste na: 

 

[...] participação do adolescente em atividades que extrapolam o âmbito dos seus 

interesses individuais e familiares e que podem ter como espaço a escola, a vida 

comunitária (igreja, clubes, associações), e até mesmo a sociedade em sentido mais 

amplo, através de campanhas, movimentos e outras formas de mobilização que 

transcendem os limites de seu entorno sócio-comunitário.  
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O ato de participar, segundo o autor, consiste na influência juvenil, através de palavras 

e atos, nos acontecimentos que afetam a sua vida e a vida das demais pessoas junto às quais se 

assume uma atitude de não-indiferença. Destaca, ainda, que o objetivo maior deste tipo de 

protagonismo é conquistar, fortalecer e ampliar a experiência democrática na vida das pessoas, 

das comunidades e dos povos.  

Costa (2010) afirma que o protagonismo juvenil está ligado a adolescentes/jovens que 

se envolvem, individualmente ou em grupo, na solução de problemas sociais, atuando com 

iniciativa (ação partindo do jovem), liberdade (ações conscientes) e compromisso (disposição 

de responder por seus atos). Para Souza (2009), jovens protagonistas são considerados atores 

sociais que desenvolvem ações que beneficiam tanto a si quanto as comunidades nas quais estão 

inseridos. Consiste de jovens que têm a percepção de que o benefício coletivo é mais valioso do 

que o individual, entendendo que, se as comunidades estiverem bem, eles estarão tendo valia 

nas suas ações sociais. Porém, se faz importante destacar que tais ações são frutos de valores, 

não apenas lidos e escutados, mas, vividos e incorporados em cada um, dentro, assim, de uma 

perspectiva autônoma, resultando no compromisso dos jovens com o contexto social ao qual 

estão inseridos, ou seja, com a escola, a comunidade, a cidade, o país e o mundo (COSTA; 

VIEIRA, 2006). 

Diante do compromisso social dos jovens, Escámez e Gil (2003, apud FERRETI et al., 

2004) fazem referência a alguns aspectos e dimensões do protagonismo juvenil que acabam por 

se constituir como características que devem ser desenvolvidas pelos jovens protagonistas, 

como: assumir responsabilidades nos atos individuais e em ações sociais mais amplas; ter 

compromisso com os excluídos ou com aqueles em processo de exclusão; ser atuante na 

resolução de problemas sociais de diferente amplitude; ter autonomia intelectual e moral; 

capacidade de lidar com mudanças; ser solidário; respeitar as diferenças; ser cooperativo; 

adquirir conhecimentos e desenvolvimentos de habilidades no aspecto sociointelectuais. Seja 

possuindo todas estas características, ou, parte delas, a presença de tais se constitui importantes 

em jovens protagonistas.  

Ressalte-se que o protagonismo juvenil não está relacionado a ações de jovens que 

venham a atender interesses específicos de setores da sociedade que queiram se beneficiar 

exclusivamente em detrimento do todo. O verdadeiro protagonismo, de acordo com Stomato 

(2009), é aquele em que o jovem se torna ativo participante no processo de planejamento até o 

controle das políticas públicas, através de intervenções nas realidades locais, que, expandidas e 

fortalecidas, podem se tornar elementos de transformação da sociedade como um todo.  
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Há a necessidade, no aspecto da atuação dos jovens em comunidades, de que os 

adultos passem a vê-los de forma diferente, ou seja, como pessoas que possuem potenciais, que 

são capazes de serem criadores de soluções e não apenas de problemas (COSTA, 2010). 

Precisa-se confiar em suas capacidades, habilidades, permitindo que o amadurecimento ocorra 

através da busca por uma vida em sociedade adequada, não devendo, assim, impor maneiras ou 

ideais, mas, dando-os a liberdade para agir no intuito de trazerem melhorias para a sociedade.  

Diante da abordagem teórica exposta observa-se que, para que o empreendedorismo 

social possa influenciar jovens à serem indivíduos desenvolvedores de suas comunidades, 

combatedores da exclusão social, da pobreza, visando à auto-sustentação, há a necessidade de 

que sejam trabalhados valores, atitudes e comportamentos, além de confiança, cooperação e 

participação cívica, para que possam ter, assim, uma atuação juvenil de forma concreta, 

consistente, com reais ganhos sociais.      
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3. METODOLOGIA 

 

3.1. Tipo de Pesquisa 

 

A presente pesquisa, quanto aos fins, se caracteriza como descritiva e exploratória. A 

pesquisa descritiva consiste em expor as características de determinada população ou de 

determinado fenômeno (VERGARA, 2004; GIL, 1999). Para Acevedo e Nohara (2004, p. 51) 

este tipo de pesquisa “visa descrever o fenômeno estudado ou as características de um grupo, 

bem como compreender as relações entre os conceitos envolvidos no fenômeno em questão”. 

Desta forma, este trabalho constitui-se como pesquisa descritiva por buscar descrever a 

estratégia socioeducativa aplicada pelo projeto de Intervivência Universitária OASIS, inserida 

em contexto teórico do empreendedorismo social, e os resultados no desenvolvimento dos 

jovens participantes.  

Tratou-se de pesquisa exploratória, já que esta é realizada em áreas em que há pouco 

conhecimento acumulado e sistematizado, permitindo ao pesquisador revelar conhecimentos 

preliminares no tema ou problema de pesquisa, além de proporcionar uma visão geral acerca de 

determinado fato (VERGARA, 2004; MATTAR, 1996; GIL,1999). O empreendedorismo social 

é, ainda, um assunto em evolução, com poucos estudos, e, quando relacionado à educação 

popular e à atuação de jovens em comunidades, no contexto de um projeto de extensão 

universitária, constata-se a ausência de estudos, conforme observado no banco de teses da 

CAPES (CAPES, 2011). 

Quanto ao meio de investigação, de acordo com os critérios de Vergara (2004), a 

pesquisa caracterizou-se por ser de campo e estudo de caso. A pesquisa de campo acontece 

quando a investigação empírica é realizada onde ocorre ou ocorreu um fenômeno ou onde se 

encontram os elementos para explicá-lo (VERGARA, 2004). A investigação empírica desta 

dissertação ocorreu nos municípios onde houve a realização do Projeto OASIS: Afonso 

Bezerra, Jandaíra, Pedro Avelino, Galinhos e Guamaré.  

A pesquisa é um estudo de caso já que este, de acordo com Godoy (1995, p. 25), “[..] 

se caracteriza como um tipo de pesquisa onde o objeto é uma unidade que se analisa 

profundamente”. Para Gil (1999, p. 72-73)  

 

O estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos 

objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento amplo e detalhado, tarefa 

praticamente impossível mediante os outros tipos de delineamentos considerados.  
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   Assim sendo, este trabalho analisou, em profundidade, o Projeto de Intervivência 

Universitária OASIS e, a partir dele, se buscou respostas para o questionamento levantado nesta 

dissertação.   

Quanto à abordagem, a pesquisa caracterizou-se por ser qualitativa. Para Richardson 

(2008, p. 90) a pesquisa qualitativa se caracteriza “como a tentativa de uma compreensão 

detalhada dos significados e características situacionais apresentadas pelos entrevistados, em 

lugar da produção de medidas quantitativas de características ou comportamentos”. Para Denzin 

e Lincoln (2006, p. 17) a pesquisa qualitativa “é uma atividade situada que localiza o 

observador no mundo. Consiste em um conjunto de práticas materiais e interpretativas que dão 

visibilidade ao mundo”. Esses autores destacam, ainda, que os pesquisadores que utilizam este 

tipo de pesquisa “estudam as coisas em seus cenários naturais, tentando entender, ou interpretar, 

os fenômenos em termos dos significados que as pessoas a eles conferem” (DENZIN; 

LINCOLN, 2006, p. 17).   

Esta dissertação, através das percepções dos entrevistados, juntamente com as 

observações feitas pelo pesquisador ao participar das formações do Projeto nos municípios 

participantes, buscou entender se uma estratégia socioeducativa, num dado contexto de 

extensão universitária, baseada no empreendedorismo social, influenciou a atuação de jovens 

no desenvolvimento de suas comunidades. Diante desse propósito a pesquisa qualitativa 

apresentou-se como a melhor forma de alcançá-lo, já que analisou aspectos voltados para 

subjetividades dos entrevistados, que geraram constatações difíceis de serem alcançadas numa 

abordagem quantitativa.  

 

3.2 Sujeitos da Pesquisa 

 

Ao buscar definir universo ou população Richardson (2008, p. 157) faz referência a um 

“conjunto de elementos que possuem determinadas características”. Vergara (2004, p. 50) segue 

esta mesma linha de pensamento afirmando que população está relacionada a um “conjunto de 

elementos (empresas, produtos, pessoas, por exemplo) que possuem as características que serão 

objeto de estudo”. O universo desta pesquisa corresponde a todos os alunos que fizeram parte 

do Projeto OASIS, ou seja, os cento e oitenta estudantes, além da equipe de vinte membros da 

Incubadora OASIS. Porém, por se tratar de uma pesquisa qualitativa que prioriza a 

interpretação aprofundada e detalhada de informações, foi feita a opção por dez alunos, tendo 

sido selecionados dois alunos de cada município, mediante os seguintes critérios de escolha:  

- o mais jovem em idade dentre os alunos de cada município; 
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- o menos jovem em idade dentre os alunos de cada município;  

- estar, no Projeto, desde o início, preferencialmente, e ter participado de todas, ou, de 

praticamente todas, formações e atividades ao longo de quatro semestres. 

O objetivo da seleção desta quantidade de alunos e da utilização dos referidos critérios 

foi buscar conhecer de alunos de idade, escolaridade e localidades diferentes a contribuição do 

Projeto OASIS em suas vidas e nas comunidades em que residem.  

Assim sendo, os alunos selecionados consistiram em dois de cada município 

participante (Afonso Bezerra, Pedro Avelino, Jandaíra, Galinhos e Guamaré). Dos dez 

selecionados, foi constatado que dois deles começaram a participar do Projeto após as 

atividades iniciais realizadas no primeiro semestre de 2009. 

Da equipe responsável pela execução, foi escolhido, como informante, o coordenador 

da ação, no intuito de coletar informações relacionadas à elaboração, execução e caracterização 

do processo de ensino e aprendizagem. 

No intuito de se obter liberdade, por parte do pesquisador, para expor informações, 

como, também, de preservar a identidade dos entrevistados, não foram divulgados os nomes dos 

alunos participantes da pesquisa. Assim, para identificá-los utilizou-se a letra “N” 

representando os alunos mais jovens em idade e a letra “V” representando os alunos menos 

jovens em idade. Os números de 1 a 5 foram utilizados para representar os municípios 

participantes. Desta forma, “N4”, por exemplo, faz referência ao aluno mais jovem do 

município 4. Já a sigla “V3” representa o aluno menos jovem do município 3. No Quadro 4, a 

seguir, estão informações dos alunos entrevistados.   

 

Quadro 4: Dados dos sujeitos da pesquisa 

Entrevistados Informações Gerais
1
 

N1 Possui 16 anos de idade, do sexo feminino, cursa o 3º ano do ensino médio, 

reside na área rural e está no Projeto desde o início.   

V1 Possui 21 anos de idade, do sexo masculino, cursa o 2º ano do ensino médio, 

reside na área rural e está no Projeto desde o início. 

N2 Possui 16 anos de idade, do sexo masculino, cursa o 3º ano do ensino médio, 

reside na área urbana e está no Projeto desde o início. 

V2 Possui 18 anos de idade, do sexo masculino, cursa o 3º ano do ensino médio, 

reside na área rural e entrou no Projeto no segundo semestre do ano de 2009.  

N3 Possui 16 anos idade, do sexo feminino, cursa o 2º ano do ensino médio, reside 

na área urbana e está no Projeto desde o início. 

V3 Possui 20 anos de idade, do sexo feminino, cursa o 3º ano do ensino médio, 

reside na área rural e está no Projeto desde o início. 

                                                 
1
 Informações obtidas no mês de novembro do ano de 2010. 
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N4 Possui 16 anos de idade, do sexo feminino, cursa o 3º ano do ensino médio, 

reside na área urbana e está no Projeto desde o início.  

V4 Possui 20 anos de idade, do sexo masculino, cursa o 2º ano do ensino médio, 

reside na área urbana e entrou no Projeto no primeiro semestre do ano de 2010. 

N5 Possui 16 anos de idade, do sexo feminino, cursa o 2º ano do ensino médio, 

reside na área rural e está no Projeto desde o início.  

V5 Possui 20 anos de idade, do sexo masculino, cursa 1º ano do ensino médio, 

reside na área rural e está no Projeto desde o início.  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Como observado, a faixa etária dos alunos entrevistados foi de 16 a 21 anos, com 

escolaridade do primeiro ao terceiro ano do ensino médio e residência em áreas urbanas e 

rurais.  

 

3.3 Coleta de Dados 

 

A coleta de dados ocorreu através da utilização de entrevista semi-estruturada e da 

observação não participante. Para Triviños (2007) a entrevista semi-estruturada parte de certos 

questionamentos básicos, os quais se apóiam em teorias e hipóteses que interessam à pesquisa, 

e que, em seguida, apresentam amplo campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão 

aparecendo à medida que os informantes vão dando suas respostas. Este tipo de entrevista pode 

ser denominada, também, de acordo com Vergara (2009), de entrevista semiaberta, já que tal 

permite inclusões, exclusões, mudanças nas perguntas, nas explicações ao entrevistado, quanto 

a alguma pergunta ou palavra, além de permitir que sejam aproveitados “insights” que venham 

a surgir durante a realização da pesquisa.  Para o alcance de parte de informações, necessárias à 

realização deste trabalho, foram elaborados dois roteiros de entrevistas. Um deles, presente no 

apêndice B, foi utilizado nas entrevistas feitas com os alunos selecionados por esta pesquisa. O 

outro, presente no apêndice C, foi utilizado para a entrevista com o coordenador do Projeto. 

Nesses roteiros buscou-se saber informações gerais do Projeto OASIS pelos alunos 

entrevistados e pelo coordenador, bem como, procurou-se identificar percepções em relação às 

subcategorias que compõem as categorias consideradas neste estudo. 

Como este trabalho objetivou analisar a estratégia socioeducativa aplicada pelo Projeto 

de Intervivência Universitária OASIS na formação de jovens para atuarem em suas 

comunidades, numa perspectiva do empreendedorismo social, tornou-se necessário observar 

elementos chaves que fazem alusão a tal empreendedorismo. Oliveira (2008), ao abordar o 

assunto do empreendedorismo social, afirma se tratar de um meio para o combate à pobreza e à 
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exclusão social através do empoderamento e do capital social, dentre outros elementos. O 

empoderamento consiste num importante elemento dentro de um processo formativo baseado 

no respectivo empreendedorismo, pois, está voltado a uma postura diferenciada da sociedade e 

a autonomia na forma de pensar e agir, tanto individualmente, como coletivamente. Mas, para 

se obter esses resultados há a necessidade de que valores, atitudes e comportamentos das 

pessoas estejam voltados para o coletivo, em detrimento do individualismo e egoísmo presentes 

no contexto social vigente. Com postura mais coletiva, há maior probabilidade para que as 

pessoas desenvolvam o capital social, ou seja, passem a ter relações, ou melhores relações, de 

confiança, cooperação entre si e de participação social.  

Baseando-se nisso e na importância da atuação juvenil para o desenvolvimento de suas 

comunidades foram utilizadas, como categorias de análises, o empoderamento, o capital social 

e o protagonismo juvenil. Para restringir a amplitude dessas categorias foram estabelecidas 

algumas subcategorias que as representam satisfatoriamente para o propósito desta dissertação. 

Assim, para a categoria empoderamento considerou-se as subcategorias valores, atitudes e 

comportamentos. Para a categoria capital social foram destacadas as subcategorias confiança, 

cooperação e participação cívica. Para a categoria protagonismo juvenil não houve a 

necessidade de se estabelecer subcategorias, pois, se constitui em uma categoria mais objetiva 

de acordo com o referencial teórico levantado sobre o tema. Como forma de facilitar a 

visualização das categorias, subcategorias e posicionamentos conceituais utilizados na análise 

dos dados, foi elaborado o quadro 5.  

 As entrevistas ocorreram após a finalização de todas as formações e atividades 

previstas, ocorrendo no mês de novembro de 2010. O pesquisador foi nos municípios de cada 

aluno-entrevistado e, lá, no ambiente em que vivem, foram realizadas as entrevistas. No caso do 

coordenador do projeto, a entrevista foi realizada no seu ambiente de trabalho. 
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Quadro 5: Categorias e subcategorias da pesquisa 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

Empoderamento 

  Aquisição de novos valores, atitudes e 

comportamentos pelas pessoas, os quais 

acarretarão no aumento de seus poderes, 

autonomias nas relações interpessoais e 

institucionais, resultando assim no 

desenvolvimento das regiões em que vivem 

(MELO NETO; FROES, 2002; 

KLEBA;WENDUSEN, 2009). 

- Valor 

  Crença, ou mesmo um padrão de critérios, que guia 

ações e julgamentos, ou seja, a vida dos indivíduos 

(ROKEACH,1973 apud PEREIRA et al., 2005). 

 

- Atitude 

  Ação, que varia de intensidade, dirigida a pessoas, 

objetos, grupos e questões sociais a qual é 

influenciada pela cultura a qual o individuo está 

inserido (LAMBERT; LAMBERT, 1975; BRITO, 

1996).   

 

- Comportamento 

  Relação que o homem tem com o ambiente ao qual 

encontra-se inserido, modificando-o e sendo 

modificado (ABREU, 2011). 

Capital Social 

  Relações informais baseada na confiança, 

cooperação, solidariedade, participação cívica, 

compromisso, as quais visam o bem coletivo 

(PUTNAM, 2007; D´Araujo, 2003). 

 

- Confiança 

  Relação entre pessoas em que cada uma acredita 

que quando necessário as pessoas agirão de forma 

correta, previsível, em de acordo com que se espera 

delas (PUTMAN, 2007; RENNÓ, 2001).    

 

- Cooperação 

  Relação de interação e colaboração entre os sujeitos 

na qual prevalece a negociação, a tolerância, a busca 

por objetivos comuns (MAÇADA; TIJIBOY, 2011). 

 

- Participação Cívica
2
 

  Participação das pessoas nos assuntos públicos de 

seus municípios (ALBUQUERQUE, 2008; 

PUTMAN, 2007; GOHN, 2004).    

Protagonismo Juvenil 

  Ações desempenhadas por jovens visando o 

benefício das suas comunidades. O jovem aqui é 

o ser principal, atuante, influenciador, executor 

de ações as quais proporcionarão ganhos sociais 

(SOUZA, 2009; COSTA; VIEIRA, 2006). 

 

 

 

-------------------- 

Fonte: Elaborado pelo autor.    

 

                                                 
2
 Devido a amplitude do termo este trabalho considerou apenas a característica de participação de pessoas em 

discussões de assuntos de interesses coletivos para caracterizar a expressão Participação Cívica. 
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A coleta de dados se deu também através da observação não participante. De acordo 

com Richardson (2008, p. 260)  

 
Neste tipo de observação o investigador não toma parte nos conhecimentos objeto de 

estudo como se fosse membro do grupo observado, mas apenas atua como espectador 

atento. Baseados nos objetivos da pesquisa, e por meio de seu roteiro de observação, 

ele procura ver e registrar o máximo de ocorrências que interessa ao seu trabalho.  

 

Vergara (2009, p. 80) destaca que, neste tipo de observação, não há “interferência ou 

envolvimento do observador na situação. O pesquisador tem o papel de espectador, permanece 

fora da realidade a estudar”. O autor desta dissertação observou os alunos do Projeto OASIS 

durante um ano e meio.  Os alunos foram observados durante momentos em que participavam 

de formações nos municípios, como, também, em atividades de intervenção promovidas por 

eles. Além dessas formas de observação o pesquisador procurou, durante as formações, 

participar de momentos informais e recreativos com os alunos, criando laços de amizades e 

confiança que ajudaram no diálogo. À medida que os alunos foram se acostumando com a 

presença do pesquisador nas formações e atividades do Projeto, foram sendo informados a 

respeito desta pesquisa. Informações e manifestações relevantes, identificadas pelo pesquisador, 

foram registradas para posterior análise.  

Na coleta de dados utilizou-se ainda de documentos como fonte de informações. 

Assim, o pesquisador analisou os documentos que deram origem ao Projeto de Intervivência 

Universitária OASIS, ou seja, o Edital 23/2008 – Intervivência Universitária (EDITAL 

MCT/CNPq/CT-AGRONEGÓCIO/MDA – Nº 23/2008 – PROGRAMA INTERVIVÊNCIA 

UNIVERSITÁRIA, 2010), além da proposta enviada pela Incubadora OASIS ao CNPq, 

presente no anexo A, referente ao referido Edital, juntamente com as alterações da proposta 

inicial, presente no anexo B. Tais documentos foram examinados e serviram como base para 

entender como se deu a elaboração do projeto OASIS, juntamente com a estratégia 

socioeducativa colocada em prática.   

 

3.4 Análise das Informações 

 

Para a analise das informações foi utilizada, neste trabalho, a técnica análise de 

conteúdo, com predominância da abordagem qualitativa. Para Bardin (1977) a análise de 

conteúdo consiste em um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter, 

através de procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 
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produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens.  Richardson (2008, p. 224) afirma: 

“Trata-se de compreender melhor um discurso, de aprofundar suas características (gramaticais, 

fonológicas, cognitivas, ideológicas etc.) e extrair os momentos mais importantes”. Através da 

análise de conteúdo, este trabalho buscou entender, interpretar as percepções dos entrevistados 

em relação às abordagens propostas por esta pesquisa. Buscou-se, como destaca Dellagnelo e 

Silva (2005), entender a mensagem, o significado transmitido pela mensagem dos entrevistados.    

Para que ocorra este tipo de análise Bardin (1977) destaca que três diferentes fases 

devem ocorrer: 1) a pré-análise, que consiste na fase da organização propriamente dita do 

material a ser trabalhado, onde ocorrem as primeiras leituras (leituras flutuantes) dos 

documentos, alcançando assim as primeiras impressões; 2) exploração do material, fase mais 

longa, onde ocorrem leituras mais profundas, codificações, seleções de partes dos textos que 

atendam a regras previamente estabelecidas; e 3) tratamento dos resultados obtidos e 

interpretação, fase em que os resultados brutos são tratados de maneira a serem significativos e 

válidos, possibilitando assim ao pesquisador propor inferências e adiantar interpretações dos 

objetivos previstos. Esta pesquisa adotou estas três fases para a realização da referida análise.  

O pesquisador, após realizar as entrevistas e transcrevê-las, realizou leituras destes 

materiais no intuito de se familiarizar ainda mais com o linguajar e com a forma de pensar dos 

entrevistados em relação ao que lhes foram perguntados. Posteriormente, foram realizadas 

leituras com um nível de atenção e profundidade maior para identificar falas que faziam 

referência as subcategorias das categorias de análise estabelecidas nesta dissertação. Por fim, 

buscou-se interpretar o posicionamento dos entrevistados em relação aos elementos de análise. 

Dentro da análise de conteúdo há a técnica de análise categorial que classifica 

elementos de um conjunto, seguindo critérios previamente estabelecidos (DELLAGNELO; 

SILVA, 2005; BARDIN, 1977). Diante das diferentes possibilidades de categorização destaque 

para a investigação dos temas ou análise temática, a qual foi utilizada neste trabalho. Bardin 

(1997, p. 105) afirma que:  

 

[...] tema é a unidade de significação que se liberta naturalmente de um texto analisado 

segundo critérios relativos à teoria que serve de guia a leitura. O texto pode ser 

recortado em idéias constituintes, em enunciados e em proposições portadoras de 

significações isoláveis.  

 

 

Richardson (2008) destaca que a análise do tipo temática consiste em descobrir qual o 

sentido que o autor quer dar a determinada mensagem, e, para que ela ocorra, se deve isolar 

temas de um texto, extraindo as partes utilizáveis, de acordo com o problema que se está 
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utilizando na pesquisa, para assim poder-se comparar com outros textos. Ressalta, ainda, que as 

respostas as perguntas abertas em questionários, entrevistas, reuniões de grupo, dentre outros, 

são frequentemente analisadas em base temática. Assim, esta pesquisa utilizou-se de categorias 

e subcategorias previamente estabelecidas, já citadas neste trabalho, retiradas da abordagem 

teórica que norteia esta dissertação, visando ao alcance do objetivo proposto.  

 

3.5- Limitações da Pesquisa 

 

A não realização de entrevistas com formadores do projeto, com membros das 

comunidades, professores e diretores de escolas, com familiares e com algumas autoridades 

municipais, em decorrência da limitação de tempo para realizar as entrevistas, transcrevê-las, 

analisá-las e obter assim resultados, acabaram por trazer limitações à esta pesquisa, já que só se 

conseguiu ter as percepções de alunos participantes do projeto e do seu coordenador. 
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4 – APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

No intuito de alcançar os objetivos deste trabalho este capítulo está estruturado da 

seguinte forma: o tópico 4.1 apresenta como ocorreu a concepção do Projeto OASIS e sua 

trajetória formativa. Em seguida, no tópico 4.2 é descrito as bases metodológicas utilizadas pelo 

Projeto OASIS. No tópico 4.3 são reveladas percepções dos alunos participantes do respectivo 

Projeto e do seu coordenador a respeito da estratégia socioeducativa aplicada. O tópico 4.4 

examina a influência do processo formativo do Projeto OASIS em relação ao 

empreendedorismo social, através da análise de duas categorias: o empoderamento e o capital 

social. E, por fim, o tópico 4.5 objetiva caracterizar a atuação dos jovens em suas comunidades 

a partir de ações desenvolvidas oriundos de projetos por eles elaborados e implementados.     

 

4.1 – Concepção e trajetória formativa do Projeto OASIS 

 

No ano de 2008 o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq), com o apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA) e recursos do Fundo Setorial de Agronegócios (CT-

Agronegócio) lançou o Edital MCT/ CNPq / CT-Agronegócio / MDA – Nº 23/2008 – Programa 

Intervivência Universitária que visava à seleção pública de propostas para apoio a projetos a 

estimular a divulgação e apropriação de conhecimento geral e especializado disponíveis nas 

Universidades, Centros Tecnológicos e Escolas Técnicas Públicas, para jovens estudantes, com 

idades entre 12 e 18 anos, residentes da zona rural, filhos de agricultores e empregados rurais, 

que já participassem de atividades educativas, extensionistas e organizativas (EDITAL 

MCT/CNPq/CT-AGRONEGÓCIO/MDA – Nº 23/2008 – PROGRAMA INTERVIVÊNCIA 

UNIVERSITÁRIA, 2010).  

O referido edital visava à criação de oportunidades para que jovens da zona rural 

tivessem acesso a ambientes de formações de pessoas qualificadas e de geração de 

conhecimentos nas Instituições de Ensino Superior e Tecnológicas, buscando com isso o acesso 

a contextos inter e multidisciplinares, levando-os a se transformarem em agentes de 

desenvolvimento em suas localidades (EDITAL MCT/CNPq/CT-AGRONEGÓCIO/MDA – Nº 

23/2008 – PROGRAMA INTERVIVÊNCIA UNIVERSITÁRIA, 2010). De acordo com o 

edital, os projetos submetidos à aprovação poderiam contemplar várias áreas do conhecimento, 

promovendo formação genérica, que fosse localmente relevante, ou, com foco temático em 

ciências, tecnologia e em temas especializados como: saúde e educação pessoal/coletiva; 
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organização social e associativismo; ecologia, legislação ambiental e utilização de recursos 

naturais; produção agrícola, zootécnica e agroecológica; empreendedorismo, administração 

rural, negócios e contabilidade; computação, informática e comunicação.   

Os projetos aprovados teriam prazo máximo de vinte e quatro meses para serem 

concluídos. Diante da diversidade e quantidade, advindas de diferentes instituições de ensino 

brasileiras, a diretoria executiva do CNPq, dentro dos recursos disponíveis para financiamento, 

aprovou quarenta e quatro propostas cujos títulos e resumos se encontram no apêndice A desta 

dissertação
3
. 

O Edital MCT/ CNPq / CT-Agronegócio / MDA – Nº 23/2008 – Programa 

Intervivência Universitária inovou a tornar público uma forma peculiar de extensão 

universitária.  A Intervivência Universitária consiste numa forma de extensão em que se 

objetiva maior interação da Universidade com pessoas que moram na zona rural das regiões 

interioranas, vinculadas à agricultura familiar, à pecuária, ao artesanato, dentre outras 

atividades, levando-as a vivenciar o contexto acadêmico, dotando-as de conhecimentos de 

modo a torná-las agentes de melhorias para as comunidades nas quais estão inseridos. Neste 

tipo de extensão busca-se o desenvolvimento dos participantes tanto individualmente quanto 

coletivamente, tornando-as agentes multiplicadores daquilo que estão aprendendo, vivenciando. 

Constitui-se instrumento de forte relação de proximidade entre academia e comunidade, onde o 

crescimento é mútuo e a vivência é compartilhada, já que as pessoas contempladas têm acesso a 

conhecimentos acadêmicos que servirão para o cotidiano, ao passo que universitários dialogam 

com culturas, saberes e práticas de comunidades ampliando o espectro da formação para a vida. 

A Intervivência pode caracterizar-se, também, como ambiente de fomento às três funções da 

Universidade - ensino, pesquisa e extensão.  

Diante da oportunidade de se trabalhar com uma forma de extensão universitária que 

visa à inclusão social, dentro de um contexto de interação entre universidade-comunidade e 

comunidade-universidade, a Incubadora Organização de Aprendizagem em Saberes e 

Iniciativas Solidárias (OASIS), coordenada pelo professor Doutor Washington José de Souza, 

vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Administração (Mestrado e Doutorado) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (PPGA/UFRN), e a Rede Unitrabalho
4
, 

                                                 
3
  As informações de cada projeto aprovado pelo CNPq referente ao Edital 23/2008 – Intervivência Universitária 

foram obtidas junto ao próprio CNPq e também através de contato com os coordenadores de cada projeto via 

“email”.  
4
 Fundação de direito privado e sem fins lucrativos que agrega nacionalmente universidades e instituições de 

ensino superior com o objetivo de contribuir para o resgate da dívida social que as universidades brasileiras têm 

com os trabalhadores. Atua através de parcerias em projetos de estudos, pesquisas e capacitações (REDE 

UNITRABALHO, 2011). 
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apresentou a proposta ao CNPq, referente ao edital 23/2008, a qual foi aprovada, tendo como 

consequência o surgimento do Projeto OASIS de Intervivência Universitária. Dentre as áreas do 

conhecimento disponibilizadas no edital, o referido projeto, cuja proposta apresentada ao CNPq 

encontra-se no anexo A, se enquadrou nas especialidades de temas: Organização Social e 

Associativismo; Empreendedorismo, Administração Rural, Negócios e Contabilidade; 

Participação e Controle Social.  

O Projeto OASIS surgiu com objetivo de socializar processos de formação 

empreendedora para estudantes do ensino médio, preferencialmente aqueles que viviam em 

zona rural, mediante a disponibilização de espaços de construção de conhecimentos e de 

intercâmbio de saberes e experiência, contribuindo para o protagonismo juvenil. Visava-se ao 

despertar político/ideológico e ao desenvolvimento dos locais onde os jovens residem mediante 

a integração da academia ao campo e da articulação entre ensino, pesquisa e extensão.  

De acordo com o coordenador do Projeto, a concepção inicial do Projeto OASIS foi 

baseada na busca do desenvolvimento político dos jovens, pois, a partir dele, poder-se-ia 

alcançar um real desenvolvimento social. Destaca o coordenador:  

 

A dimensão política realmente, pra mim, sempre deixei muito clara a necessidade de 

levar esta juventude a um compromisso maior, porque sei, porque sou do interior, sei 

do histórico de indiferença, de descrença da juventude na militância política, 

partidária, [...]. A minha idéia é desmistificar esta idéia que política é coisa pra 

político, ele pudesse ter interesse pelo espaço público, pela militância, pelo controle 

social, para que eles, [...], a partir da participação, compreendessem a necessidade da 

participação política, coletiva [...].   

 

Diante da referida fala percebe-se que o objetivo do coordenador era tirar os jovens 

participantes do projeto de uma situação de passividade política, e despertá-los para a atuação 

tanto política, quanto social. O referido propósito possui relação direta com os objetivos da 

educação popular já que, de acordo com Freire (1997; 2008a) e Brandão (2006), tal educação 

visa tirar as pessoas de uma situação de ingenuidade e passividade política e busca desenvolvê-

las no aspecto da reflexão, criticidade e atuação tanto social, quanto política, fazendo com que 

as pessoas deixem de ser sujeitos meramente econômicos para serem sujeitos políticos.  

O propósito do coordenador do projeto também possui vínculo com o 

empreendedorismo social, já que para o alcance do propósito deste, ou seja, o combate a 

pobreza e a exclusão social, além do desenvolvimento local integrado e sustentado 

(OLIVEIRA, 2008), há a necessidade, prioritariamente, de um despertar político-social nas 

pessoas. 
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Visando ao despertar político dos jovens pela via da atuação na sociedade, o Projeto se 

propôs a trabalhar assuntos que permitissem, por si, o despertar para áreas como meio 

ambiente, já que o foco é a juventude do meio rural; Administração, buscando fornecer um 

conjunto geral de noções administrativas; gestão de Empreendimentos Econômicos Solidários, 

eventualmente existentes nas comunidades; e, em sentido amplo, o cenário público e a vida 

pessoal e em sociedade.   

Para a realização das suas atividades, o Projeto OASIS contou com a parceria da 

Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Rio Grande do Norte (FETARN)
5
,  que 

auxiliou na mobilização do homem do campo quando se pretendeu executar atividades de 

beneficio comunitário; com o Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande 

do Norte (EMATER)
6
, que contribuiu com oficinas e com suporte técnico no âmbito da 

agroecologia; com a Escola Agrícola de Jundiaí (Ensino Médio) da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (EAJ/UFRN)
7
, que disponibilizou as instalações para algumas atividades, 

além de profissionais especializados em assuntos de interesse para quem vive no campo;  

prefeituras de cinco municípios do Estado do Rio Grande do Norte beneficiados - Jandaíra, 

Pedro Avelino, Guamaré, Galinhos e Afonso Bezerra – que aderiram à ação, garantindo 

contrapartidas, ampliando assim o alcance da proposta original. 

A proposta inicial do projeto consistiu em trabalhar cem jovens estudantes do meio 

rural, em nível de Ensino Médio, regularmente matriculados em um dos cursos ofertados pela 

Escola Agrícola de Jundiaí da UFRN. O critério a ser utilizado, na seleção dos alunos, consistia 

em ser filho de agricultor, atendendo assim às especificações do Edital 23/2008 do CNPq, e 

possuir vínculo com a agricultura familiar via FETARN, já que esta se apresentava como 

instituição ligada ao homem do campo, além de parceira do Projeto e conveniada à EAJ/UFRN. 

Como exposto, a proposta original envolveria exclusivamente estudantes da EAJ/UFRN 

trazendo-os para vivências e intercâmbios com cursos e estudantes do ensino superior da 

instituição. Todavia, uma solicitação advinda do poder executivo de um dos municípios que se 

tornou parceiro da ação, ampliou o objeto e o quantitativo, que passou de cem para cento e 

oitenta beneficiários contemplando espaços e intervenções para além do que havia sido 

                                                 
5
 Entidade de representação sindical que visa desenvolver, organizar e apoiar as ações que visam a conquista de 

melhores condições de vida e de trabalho para os integrantes da classe trabalhadora da agricultura do estado do Rio 

Grande do Norte (FETARN, 2011).  
6
 Desenvolve ações de assistência técnica e extensão rural junto a famílias de agricultores, mulheres e jovens 

rurais, através da metodologia utilizada pelo serviço de extensão rural, através de visitas, reuniões, excursões, 

unidades demonstrativas, dentre outros métodos e meios (EMATER, 2011).   
7
 Unidade acadêmica especializada em Ciências Agrárias, integrada à estrutura acadêmica e administrativa da 

UFRN, instalada na região metropolitana de Natal/RN, no município de Macaíba. Está voltado para atividades de 

ensino, pesquisa e extensão em Ciências Agrárias (EAJ, 2011).  
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aprovado junto ao CNPq. Tal mudança de rumo demandou, da coordenação, uma solicitação de 

ajustes na metodologia o qual foi encaminhado e aprovado junto ao CNPq no formato do anexo 

B.  

 O processo formativo dos jovens, de acordo ainda com a proposta inicial, ocorreria de 

forma teórica e prática através de módulos, nos quais seriam abordados os seguintes assuntos: 

módulo I – Associativismo, Cooperativismo e Economia Solidária; módulo II – Planejamento 

Estratégico, Produção e Marketing; módulo III - Gestão Financeira; módulo IV - 

Empreendedorismo Social e Comércio Justo; módulo V – Elaboração de Projetos Sociais; 

módulo VI – Participação, Controle Social e Cidadania; e módulo VII – Agroecologia e Meio 

Ambiente.  Tais seriam trabalhados durante as férias escolares (janeiro e julho), num período de 

vinte dias consecutivos, com uma carga horária diária de cinco horas, totalizando assim cem 

horas de formação para cada mês de realização do projeto. Desta forma, em cada período de 

férias seriam formados vinte e cinco jovens, totalizando, assim, no final dos dois anos de 

projeto, cem alunos formados. 

A coordenação do Projeto, dentro da perspectiva do desenvolvimento político, tinha 

como propósito trabalhar os jovens dentro de um contexto coletivo, empoderando-os, para que, 

assim, pudessem criar relações de confiança e cooperação entre eles resultando em intervenções 

nas comunidades. Assim, para que isto acontecesse necessitava que fossem trabalhados grupos 

de jovens de municípios. Porém, a concretização disso se tornou um desafio, no caso específico 

dos estudantes da EAJ, conforme registra o coordenador: 

  

[...] visualizava uma ação que teria uma certa dificuldade porque sei que os alunos da 

Escola Agrícola, principalmente aqueles ligados à FETARN [...] vêm de um 

município, outro de outro, dez de outro, cinco de outro [...] e como a concepção da 

proposta era trabalhar em grupo, sempre de maneira coletiva, em grupos, eu sabia que 

iria ter esta dificuldade [...] especialmente no nosso intuito de dar a eles uma 

capacidade de resolução de problemas de modo coletivo, participativo e pra isso eles 

precisavam desenvolver projetos juntos e efetivarem em conjunto. [...] da capacidade 

política de cada um eu sabia que não iríamos ter dificuldades. Teríamos dificuldades, 

sim, no desenvolvimento desta capacidade de elaborar propostas coletivas de 

intervenção e desenvolver conjuntamente.             
 

 

Diante dessa dificuldade encontrada, somado ao atraso no cronograma de divulgação 

do resultado do Edital, a realização da primeira formação da Intervivência prevista para as 

férias dos meses de janeiro/fevereiro de 2009 ficou inviabilizada. Além disso, a manifestação 

das cinco prefeituras exigia mudanças na proposta inicial. Assim, advieram os seguintes pontos 

adicionais: 
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1) inserção de alunos dos municípios de Afonso Bezerra, Pedro Avelino, Galinhos, 

Guamaré e Jandaíra, todos do estado do Rio Grande do Norte, sendo disponibilizadas, para cada 

município, trinta vagas, além das trinta destinadas aos alunos da EAJ/UFRN. Desta forma, a 

quantidade de alunos passou de cem para cento e oitenta alunos; 

2) as formações passariam a ocorrer, em parte, no Centro de Pesquisa e Treinamento 

da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN), localizado no 

distrito de Serra Verde pertencente ao município de Jandaíra e, a outra parte, na Escola 

Agrícola de Jundiaí, como estava previsto inicialmente. Tais consistiriam em dois momentos: 

encontros de curta duração, no qual haveria a junção de alunos de dois municípios, para cada 

formação e trabalhar-se-íam assuntos específicos. Assim, em um semestre haveriam três 

rodadas de formação de curta duração, envolvendo os cinco municípios participantes, além da 

EAJ/UFRN. Após o término de cada formação, os alunos receberiam um roteiro de 

visita/pesquisa sobre um determinado assunto que aplicariam em seus municípios e os 

resultados seriam apresentados na formação posterior. Dentro da perspectiva do 

desenvolvimento coletivo, os alunos seriam divididos em seis grupos de cinco pessoas para 

desenvolver a atividades de visita/pesquisa, intervenção. O segundo momento consistiria nos 

encontros de longa duração, os quais aconteceriam na Escola Agrícola de Jundiaí onde haveria 

a junção dos cento e oitenta alunos para que, juntos, participassem de formações e atividades do 

Projeto, em convívio mais intenso com a academia. Consistiria, assim, uma oportunidade de 

aprendizado conjunto e de trocas de experiências entre alunos de localidades e, em alguns 

casos, de realidades diferentes. Estes encontros aconteceriam nas férias de julho do ano de 2009 

e nas férias de fevereiro e julho de 2010, incluindo palestras e visitas ao Campus Central da 

UFRN, especialmente laboratórios, o que aproximaria ainda mais o aluno da Universidade; 

3) cada escola do ensino médio dos municípios integrantes do Projeto passariam a ter 

um supervisor responsável pela acompanhamento do desempenho dos alunos e para dar suporte 

às atividades de campo desenvolvidas por eles; 

4) no último semestre do último ano do Projeto, haveria um encontro de curta duração 

no Centro de Campo de Serra Verde no qual ocorreria uma oficina de Avaliação e 

Retroalimentação do Projeto de Intervenção Social. Visava-se, com isto, o desenvolvimento da 

capacidade crítico-reflexiva;  

5) no mês de novembro do último ano haveria, em cada município, um evento para a 

apresentação dos resultados finais da Intervivência, das intervenções sociais em cada 

município, além de um momento destinado a depoimentos; 
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6) no mês de dezembro do ano de 2010 haveria o encerramento oficial do projeto no 

Campus Central da UFRN, localizado em Natal/RN. 

A nova proposta apresentada foi avaliada e aceita pelo CNPq permitindo que os jovens 

pudessem trabalhar numa perspectiva coletiva em seus municípios. Isto possibilitou que o 

coordenador e membros da equipe do Projeto pudessem colocar em prática o ideal de 

desenvolvimento político no âmbito individual e coletivo visando ao protagonismo juvenil. O 

coordenador assim expressa esse momento:  

 
Quando eu vi que viriam 30 alunos de cada município, aí eu vi que seria possível fazer 

algo que estava me preocupando, até então, e que estava inviabilizado na concepção 

do Projeto envolvendo apenas alunos da Escola Agrícola. Era exatamente aquela idéia 

de concebermos projetos sociais por grupo, e que esses alunos pudessem, em grupo, 

implementar estes projetos sociais e que os trinta alunos, em conjunto, pudessem, eles 

próprios, desenvolver projetos conjuntamente. Então foi ai que vi a possibilidade de 

abarcar esta dimensão que estaria prejudicada se fosse somente com os alunos da 

Escola Agrícola. Então terminou que o Projeto teve uma guinada, porque como eu 

tinha um interesse, inicialmente, nesta dimensão, eu vi a possibilidade de fazer isso a 

partir da inserção destes municípios. 

 

 

Com os ajustes feitos, o projeto teve início em 4 de abril do ano de 2009 e 

encerramento em 10 de dezembro de 2010, com vinte meses de atividades. O tempo destinado à 

formação em sala de aula ficou em torno de cento e quarenta e quatro horas, porém, a 

quantidade total de horas, envolvendo pesquisa e extensão, ficou em torno de quatrocentas, já 

que os alunos desenvolveram investigações da realidade juntamente com ações de melhorias 

durante os períodos de intervalo entre uma formação e outra.   

A seleção dos alunos participantes do Projeto ficou a cargo da direção das escolas dos 

municípios parceiros e da coordenação da Escola Agrícola de Jundiaí. A coordenação do 

Projeto, por sua vez, apenas orientou para que os alunos escolhidos nos municípios fossem, 

prioritariamente, aqueles que vivessem em locais mais afastados da cidade (zona rural), e que 

tivessem faixa etária de quatorze a dezoito anos. Na EAJ/UFRN as orientações se repetiram, 

acrescido apenas que fossem priorizados os alunos vinculados à FETARN, já que esta foi 

parceira direta do Projeto.  

Assim, não foi imposto aos municípios, nem à EAJ/UFRN, critérios para escolhas dos 

alunos mas, sim, apenas orientações. O resultado foi a seleção de alunos residentes na região 

central dos municípios, ou seja, nas cidades
8
, com freqüência menor, no geral, de alunos de 

assentamentos e distritos. O motivo da seleção, nos municípios, de alunos residentes nas 

                                                 
8
  Entendidas, neste trabalho, como locais caracterizadas por uma concentração populacional considerável, fruto do 

desenvolvimento de atividades comerciais, industriais, culturais, educacionais, dentre outras, onde encontram-se  

presentes sedes dos órgãos públicos municipais. 
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cidades, se deu por alguns motivos, como: as escolas de Ensino Médio nos municípios 

participantes localizarem-se nas cidades; dificuldade encontrada em transportar os alunos que 

residem fora da área da cidade para assistir às formações ou para participar das atividades, seja 

porque as prefeituras não disponibilizavam transporte e/ou devido as localidades serem de 

difícil acesso, principalmente na época de chuvas; resistência de algumas direções de escolas 

em abrir vagas para alunos que residissem em outras localidades que não fosse a cidade. Como 

as prefeituras estavam numa posição de parceria com o Projeto, não houve interferência no 

processo seletivo, resultando assim numa diversidade de procedência. Foi percebido que, nos 

municípios em que os jovens viviam em áreas rurais com acesso facilitado às escolas de Ensino 

Médio na área da cidade houve considerável participação destes no Projeto.  

As atividades formativas realizaram-se, então, como previsto no aditamento da 

proposta original do projeto, em encontros de curta e longa duração. Importante ressaltar que as 

formações de curta duração não ocorreram no Centro de Pesquisa e Treinamento da EMPARN, 

em Campo de Serra Verde, como estava previsto na proposta reapresentada ao CNPq pela 

Incubadora OASIS. Na época em que a proposta inicial foi aditada havia o compromisso de 

uma das prefeituras parceiras do Projeto em recuperar as instalações do respectivo Centro para 

que as formações lá pudessem ocorrer. Porém, isto não aconteceu, sendo transferidas as 

formações de curta duração para as escolas de ensino médio dos municípios parceiros. Esta 

mudança, apesar de inicialmente trazer transtornos para a coordenação do Projeto, permitiu que 

a Universidade, através do professor coordenador, professores colaboradores e dos alunos 

(Graduandos, Graduados, Mestrando, Mestres, Doutorandos) estivessem em cinco municípios 

do estado do RN, interagindo com munícipes e autoridades municipais, levando e construindo 

conhecimentos com os alunos nos locais onde vivem, como também, aprendendo, percebendo 

as peculiaridades de cada município, conhecendo, assim, realidades dos espaços urbanos e 

rurais do interior do Estado, muitas delas desconhecidas até então. Para os alunos dos 

municípios, bem como para a própria comunidade interiorana, constituiu-se numa 

oportunidade, em seu território, de contato com representantes da UFRN. Além disso, houve a 

possibilidade destes alunos conhecerem outros municípios e realidades, que, em alguns casos, 

eram diferentes das suas. Tanto os universitários foram beneficiados pelos mesmos motivos da 

mobilidade e interação, quanto os alunos participantes e suas comunidades.  

Aqui, vale ressaltar os benefícios do Projeto para a própria ação universitária, no 

instante em que colabora para a formação de universitários ao tempo em que retroalimenta 

processos de ensino, pesquisa e extensão pela via da prestação de um serviço social relevante.   
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A sequência das formações, juntamente com suas cargas horárias e assuntos 

abordados, estão expostos no quadro 6 que segue:  

 

Quadro 6 – Atividades de formação do Projeto OASIS 

1º 

Semes-

tre de 

2009 

 

CH9 

 

Férias  

Jun/Jul 

 

CH 

2º 

Semes-

tre de 

2009 

 

CH 

 

Férias de 

Fevereiro 

2010 

 

CH 

1º  

Semestre 

de 2010 

 

CH 

 

Férias 

Jun/Jul 

 
CH 

2º 

Semes-

tre de 

2010 

 
Ética e 

Respon-

sabilida-
de 

Social 

 

 

 

Controle 
Social e 

Partici-

pação 

 

 

 

 

 

 

12H 

 
Elabora-

ção de 

Projetos 
 

Trabalho 

Voluntá-
rio 

 

Conflito 
e 

Negocia-

ção 
 

Compor-

tamento 
Empre-

endedor 

e 
Empre-

endedo-

rismo 
Social 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

20H 

 
 

 

Autoges-
tão 

 

 
 

 

 
 

 

Econo-
mia 

Solidária 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

12H 

 
Agroecolo-

gia e 

Agricultura 
Orgânica 

 

 
Gestão 

Ambiental 

 
 

Gestão da 

Qualidade 
 

 

Comércio 
Justo 

 

 
Educação 

para a 

Sustentabi-
lidade 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

20H 

 
 

 

Gestão 
Pública 

 

 
 

 

 
 

 

 
Políticas 

Públicas 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

12H 

 
 

Estraté- 

gia e 
Marke-

ting 

 
 

 

 
 

 

Gestão 
de 

Pessoas 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

12H 

 
 

 

 
Vivên-

cias 

Munici-
pais: 

Exposi-

ção dos 
resulta-

dos 

Fonte: Incubadora OASIS 

 

No período de férias dos meses de junho e julho de 2009 além da participação nas 

formações os alunos visitaram o Campus Central da UFRN conhecendo as suas instalações 

(laboratórios, biblioteca, auditórios, salas de aulas) bem como participando de palestras.  

Ao final de cada encontro foram distribuídos aos alunos roteiros de entrevistas com a 

finalidade de que tais pesquisassem assuntos específicos, pré-determinados pelo projeto, em 

seus municípios e apresentassem os resultados na próxima formação que ocorresse. Desta 

forma, no primeiro encontro de curta duração (primeiro semestre de 2009) foi distribuído o 

roteiro de pesquisa sobre Controle Social (Anexo C), no qual os seus resultados foram 

apresentados no primeiro encontro de longa duração (férias do mês de junho/julho de 2009). 

Neste, foi distribuído o roteiro de pesquisa sobre o Associativismo/Cooperativismo (Anexo D), 

cujos resultados foram apresentados no segundo encontro de curta duração (segundo semestre 

de 2009). O terceiro roteiro de pesquisa teve como foco a questão do Lixo (Anexo E), cujos 

resultados da pesquisa foram apresentados no segundo encontro de longa duração (fevereiro de 

                                                 
9
 Carga Horária 
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2010). Neste foi distribuído o último roteiro de pesquisa, o qual voltou-se para a questão das 

Políticas Públicas e Gestão Pública o qual visava levar os alunos a entrevistarem o prefeito de 

suas cidades buscando assim conhecer como estava, na visão do gestor, as políticas públicas e a 

gestão pública no seu município (Anexo F). Os resultados foram apresentados no terceiro 

encontro de curta duração (primeiro semestre do ano de 2010).   

Entre uma formação e outra, além da pesquisa de campo desenvolvida, os alunos se 

reuniam visando discutir problemas de suas realidades, como para elaborar ações que 

trouxessem melhorias para suas comunidades. Além disso, iam a campo desenvolver atividades 

previamente elaboradas. O quadro 7 destaca a quantidade de horas que foram destinadas para 

reuniões, pesquisas e intervenções. Importante destacar que a carga horária ofertada foi 

disponibilizada a todos os alunos, porém, isto não quer dizer que tal foi cumprida integralmente 

pela totalidade dos intervivenciandos.  

 

Quadro 7 – Carga horária destinada às atividades de campo 

 

Reuniões da 

equipe dos 

intervivenciandos 

nos municípios 

 

Carga Horária  

Pesquisa de 

Campo 

Carga Horária  

Atividades de 

campo 

Carga Horária 

 

48 Horas/ 

 semestre 

 

16 horas/ 

semestre 

 

48 horas/ 

semestre 

Fonte: Incubadora OASIS 

 

Analisando-se os assuntos abordados nas formações do projeto OASIS percebe-se que 

tais estiveram dentro do contexto do empreendedorismo social, já que foram trabalhados 

conteúdos que buscaram dotar os alunos de conhecimentos no intuito de que desenvolvessem 

atividades que trouxessem benefícios sociais em seus municípios, assuntos esses de restrito 

interesse e conhecimento até então. Para que se possa buscar, dentro do contexto social vigente, 

alternativas de desenvolvimentos sociais, ou mesmo, como afirma Melo Neto e Fróes (2002), 

de bens e serviços para os problemas sociais, há a necessidade de se socializar conhecimentos 

que possam ser utilizados no contexto do empreendedorismo social. Daí o projeto ter abordado 

assuntos como associativismo, cooperativismo, autogestão, economia solidária, controle social, 

educação para a sustentabilidade, dentre outros, pois, tais possibilitaram aos jovens conhecerem 

caminhos diferenciados/alternativos que podem ser utilizados para o desenvolvimento de ações 

visando ao beneficio próprio e coletivo.     
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4.2 – Bases metodológicas do Projeto OASIS 

 

A metodologia, ou o método de ensino aplicado para o alcance de determinado 

propósito, apresentada pelo Projeto OASIS de Intervivência Universitária, presente nos anexos 

A e B, consistiu em:  

- promover formações através de oficinas, utilizando-se de projetos de trabalho como forma de 

ensino possibilitando, assim, o aprendizado através da associação da teoria com a prática; 

- uso de apostilas com os conteúdos dos assuntos ministrados, bem como, de materiais 

audiovisuais; 

- utilização de exposições dialogadas permitindo que os alunos passassem a ser protagonistas 

no processo de aprendizagem, construindo conceitos juntamente com o capacitador. Este, 

deveria buscar extrair, dos participantes, conceitos e idéias dos temas abordados, dentro do 

conhecimento e dos saberes populares, somando-se ao saber formal;   

- uso de módulos de ensino, a serem aplicados nos encontros; 

- utilização de encontros formativos de curta e longa duração; 

- utilização de um supervisor em cada município, para acompanhar o desempenho das 

atividades regulares dos alunos, bem como, dar suporte às atividades de campo relacionadas ao 

projeto; 

- realização de pesquisas, pelos alunos, em seus municípios, em assuntos pré-determinados 

entre uma formação e outra.  

Além desses pontos a proposta objetivava, ainda, tornar os alunos multiplicadores 

daquilo que aprendessem, como também, impulsionadores do desenvolvimento de suas 

comunidades.  

A proposta metodológica então apresentada pôde ser observada e analisada pelo autor 

desta dissertação a partir do momento em que passou a participar, como observador, das 

formações do Projeto. Foi percebido que o processo de aprendizagem dos alunos começava 

antes mesmo das formações. De posse de um roteiro de pesquisa, fornecido pelo projeto, os 

alunos iam a campo, antes das formações, em busca de informações de autoridades, gestores ou 

representantes de instituições de seus municípios em temas específicos pré-determinados, como 

controle social, associativismo/cooperativismo, geração e destinação do lixo e gestão e políticas 

públicas. O objetivo era fazer com que os alunos adquirissem um prévio conhecimento, através 

de constatações práticas, dos assuntos que seriam tratados de forma teórica nas oficinas, 

facilitando a participação deles e, consequentemente, o aprendizado. Para cada pesquisa 
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realizada foi feito um relatório pelos alunos, apresentado e socializado com os demais no início 

das formações.         

As oficinas, normalmente, eram iniciadas com alguma dinâmica que visava à 

promoção e a integração dos alunos, seja de municípios diferentes, seja do mesmo município. 

Isso ajudava-os a construírem novas amizades como também os deixavam mais descontraídos e 

confiantes para darem suas opiniões durante as formações. Na abordagem do tema da oficina 

observou-se que os formadores utilizavam-se de uma forma de ensino dialogada, interativa, 

questionadora, de um linguajar jovial e não técnico, com trocas de experiências entre educador 

e educando e entre este e aquele. As reflexões eram conjuntas, buscando sempre a opinião do 

aluno no assunto tratado, mesmo que tal fosse novo para ele. O objetivo era levar o jovem a 

pensar, refletir e se expressar. Com as diversas opiniões dadas os formadores iam organizando-

as, buscando, assim, a construção de conceitos. Até a definição em si, opiniões diferentes 

tinham sido dadas pelos alunos e formadores, exemplos de vivências e relatos de constatações 

das realidades já tinham sido expressadas e compartilhadas por todos levando os jovens a 

conhecerem realidades, opiniões e pensamentos, através das falas dos colegas e dos formadores, 

diferentes das suas. Percebe-se nesta forma de ensino-aprendizagem a presença de elementos da 

educação popular, já que se buscou trabalhar assuntos dentro do contexto em que os alunos 

estavam inseridos, tornando os temas próximos das realidades deles, além da troca de 

informações, utilizando-se da dialogicidade, destacado por Freire (1997), entre formadores e 

formandos, e também pela busca da reflexividade e criticidade.       

 A partir do momento em que um tema era trabalhado, permitindo que os jovens 

expusessem opiniões e ouvissem as dos outros, ocorria o acesso a abordagens diferentes em um 

mesmo assunto e, consequentemente, reações diversas, já que uns questionavam argumentos 

ditos por outros, ou mesmo pelo formador citando, geralmente, exemplos próprios. Isto fazia 

com que a formação se tornasse participativa, ficando o formador na posição de direcionador da 

discussão. É importante destacar que, nas primeiras formações, os alunos ficavam receosos para 

se expressarem por desconhecer tal forma de aprendizagem. Mas, com o decorrer das 

formações, ao entender que eles eram fundamentais no processo de aprendizagem e que os 

assuntos eram construídos com eles e não para eles, iam se desinibindo. Ajudava também neste 

processo de desinibição o fato dos formadores estarem sempre incentivando os alunos a se 

expressarem, a exporem suas opiniões, além disso, em todas as oficinas eram realizados 

trabalhos em grupos, em que, conjuntamente, os alunos discutiam assuntos das oficinas e 

apresentavam entendimentos. Desta forma, foi percebida uma busca pelo desenvolvimento 

coletivo a partir do respeito e da mediação de individualidades. 
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A construção e a sistematização de aprendizagens e saberes, coletivamente, numa 

perspectiva solidária, é parte relevante da metodologia OASIS e compõem a própria 

denominação da Incubadora e do Projeto de Intervivência por ela gerido. Neste sentido, a 

expressão do coordenador é ilustrativa:  

 

Pra mim a concepção era essa que eles fossem conduzidos a este empoderamento de 

modo solidário, daí é que vem o nome da Incubadora, que todas as ações, tanto é que 

todas as nossas ações em termos metodológicos, elas ocorrem em grupo, eles podem 

pensar individualmente mas a ação, a confecção de material, a gente pede para eles 

fazerem painéis, então os painéis são feitos de modo coletivo que é exatamente para 

despertar neles este senso, esta capacidade, este interesse de trabalhar coletivamente. 

 

 

Na análise da metodologia desenvolvida no Projeto OASIS foi percebida a presença de 

elementos da educação popular tendo como importante referência Paulo Freire. Está presente a 

relação de diálogo entre educador e educando, e entre este com aquele, mediatizada pelo 

contexto, ou seja, pelo mundo percebido e vivido. Os formadores, ao abordarem os temas das 

oficinas com os alunos, buscavam neles opiniões e entendimentos prévios. Os formandos, após 

fazerem suas explanações, buscavam dos formadores os seus entendimentos, havendo assim 

relações de trocas de informações que resultaram em reflexões e novas percepções e 

aprendizagens conjuntas. Percebeu-se, assim, uma relação de companheirismo entre educador e 

educando, defendida por Freire (2008b) no contexto de educação libertadora, em que os dois se 

desenvolvem a partir do momento em que analisam as realidades e leituras distintas.   

Na relação educador-educando foram observadas características como humildade, fé e 

esperança nos educadores, elementos destacados, também, por Freire (2008b). A humildade 

aparece quando se percebe que os formadores não se consideravam superiores aos educandos e 

desenvolviam uma relação de parceria com tais. Fé, pois, acreditavam na capacidade dos alunos 

sob uma perspectiva em que o homem é capaz de mudar o contexto em que está inserido, 

visando ao viver justo e em igualdade. A esperança aparece na crença da contribuição para o 

desenvolvimento dos alunos no intuito de mudar a realidade em que vivem.    

Na estratégia formativa do projeto OASIS foi observado o uso de recursos: a) 

audiovisuais, como vídeos, com reportagens, “clips”, animações, músicas, selecionadas de 

acordo com os assuntos tratados; b) encenações, onde os alunos dramatizavam situações 

baseando-se em fatos cotidianos; c) construção de painéis, com cartolinas, que serviam para os 

alunos demonstrarem entendimentos prévios nos assuntos, escrevendo ou desenhando, ou para 

sintetizar impressões e debates.  
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Percebeu-se que o formador, no processo de construção de conceitos, tinha liberdade 

para utilizar os recursos que considerasse conveniente. Houve formação em que o formador 

utilizou violão, cantando juntamente com os alunos. Para facilitar o acompanhamento era 

sempre distribuída a letra impressa da música, o que facilitava a reflexão posteriormente. O fato 

do próprio formador tocar e cantar levava os alunos a interagirem mais, aumentando a relação 

de aproximação entre eles. 

Freire (2008b), ao defender uma educação problematizadora com os alunos e não a 

imposição de conhecimentos, destaca diversos recursos didáticos, que podem ser utilizados no 

intuito de levar os alunos a discutirem e refletirem, como exposições de falas, dramatizações, 

ou mesmo discussões de artigos de revistas e jornais. Percebe-se no autor a importância dada a 

levar as pessoas a refletirem sobre aquilo que leram, viram e/ou ouviram, levando-as a 

pensarem e, juntas, debaterem e se desenvolverem. No projeto OASIS foi percebida a busca do 

desenvolvimento dos alunos através de tais recursos.  

Outro ponto de destaque das bases metodológicas é que os alunos, nas formações, 

eram incentivados a desenvolver projetos que achassem convenientes, oriundos de suas 

realidades, em seus municípios, socializado-os nos encontros. No intuito de orientá-los, uma 

oficina em elaboração de projetos foi ministrada. Divididos, em cada município, em grupos, os 

alunos elaboraram projetos uma vez incentivados à observação da realidade e análise de 

potenciais ações que poderiam resultar em benefícios para a sociedade. Isto objetivava, 

primeiramente, que os alunos desenvolvessem a cultura do trabalhar em grupo já que, ao 

observarem a realidade, eles, conjuntamente, iriam perceber pontos para ações que trariam 

benefícios sociais. Além disso, esta estratégia despertaria neles o ser capaz de ajudar à 

comunidade a viver melhor. 

Percebe-se que esta estratégia formativa visava levar os alunos a perceberem a 

realidade a qual se encontravam inseridos, a pensarem/refletirem, de forma coletiva, em ações 

que pudessem alterar situações de injustiça sociais e a agirem. Identifica-se assim 

características do empreendedorismo social, já que este, de acordo com Melo Neto e Fróes 

(2002), objetiva a transformação das comunidades em atores e gestores de novos tempos, em 

que prevalece a justiça social, a prática da cidadania, dentre outros elementos.     

 O resultado do pensar e trabalhar coletivo levou os alunos a elaboração de diversos 

projetos em cada município, conforme o quadro 8, que segue. 
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Quadro 8: Projetos realizados pelos participantes do Projeto OASIS 

Municípios Projetos Realizados 

Afonso Bezerra - Pró-Infância         

- Sexualidade na adolescência      

- Resgatando a cultura 

- Lixo no lixo sinal de capricho   

- Mala da leitura       

- Organização do grêmio estudantil 

- Família feliz             

- Encontro com os conselheiros      

- Horta na escola 

- Arborizando as escolas   

- Conscientização sobre drogas e suas conseqüências    

Guamaré - Gravidez na adolescência e DST     

- Pesquisa-ação no Morro do Judas 

- Escola limpa             

- Compostagem                   

- Incentivo a leitura 

- Cantinho do rabisco                 

- Direitos e deveres  

- Educação para a sustentabilidade 

Pedro Avelino - Adote seu lixo             

- Conscientização sobre o lixo        

- Arborização 

- A horta e a escola     

- Criação do “Blog” Intervivência Avança 

- Oficinas realizadas nas escolas do município sobre diversos assuntos    

Galinhos - Projeto kids       

- Conscientização sobre educação ambiental e poluição 

- Reciclagem 

Jandaíra - Conscientização sobre o lixo      

- Multirão de limpeza da escola 

- Reciclagem             

- Horta                    

- Sexualidade  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4.3 – Percepções subjetivas do processo socioeducativo OASIS de Intervivência Universitária  

 

Esta seção objetiva revelar as percepções do coordenador e dos alunos do Projeto 

OASIS em relação a estratégia socieducativa aplicada pelo respectivo Projeto.  

Ao buscar junto ao coordenador do Projeto os pontos que caracterizam a metodologia 

aplicada, foi feito referência a alguns que, para ele, foram essenciais no processo de ensino, 

aprendizagem e desenvolvimento dos alunos. Destacou o fato dos jovens, antes das formações, 
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irem a campo, conhecerem a realidade de seus municípios, trazendo-as para sala de aula e 

apresentado-as para a equipe formadora e para os seus colegas de outros municípios. Assim, as 

oficinas se desenvolverem dentro de uma perspectiva de construção de saberes e não da 

transmissão. Ressaltou também a importância da utilização de vídeos, poesias, dramatizações, 

de aspectos lúdicos o que tornou as formações dinâmicas, alegres, descontraídas, interessantes, 

com os jovens se identificando com o ambiente de aprendizado. Outro ponto enfatizado foi o da 

convivência dos alunos da Universidade com os jovens integrantes do Projeto, seja em sala de 

aula, em momentos de refeição, entre o intervalo de um turno para o outro, ou nos momentos de 

lazer, destacando que estes momentos são tão ricos quanto os das formações, pois, neles, 

igualmente, ocorriam aprendizados através de trocas de experiências/vivências. A visita dos 

alunos a ambientes da Universidade, conhecendo instalações (laboratórios, bibliotecas, salas de 

aulas) e participando de palestras, também foi destacada pelo coordenador como importante no 

processo de aprendizagem desenvolvido pelo Projeto.  

Os alunos que fizeram parte desta pesquisa, ao serem questionados a respeito da 

metodologia, demonstraram aprovação:  

 

N1: No OASIS a gente mostra o que sabe, a gente se identifica, a gente mostra o que 

sabe, a gente fala, muitas vezes eles perguntam coisas que a gente nunca nem ouviu 

falar, mas através deles, através da forma deles ensinarem, com as dinâmicas, com as 

brincadeiras, com tudo que eles fazem que aprende, então, a forma do OASIS ensinar, 

na minha opinião, seria a melhor forma para o jovem aprender. 

 

V2: Que no livro a pessoa ver só figuras e letras, já lá não, a pessoa tá falando e 

demonstrando.  

 

N5: A oficina é dinâmica, é criativa, ela ajuda a você a incentivar, a trabalhar, a 

participar, dar sua opinião. A sua opinião é valorizada. Não é assim aquele conceito 

que eles chegam e passam pra você e você escreve, escreve e ouve. Não, você se 

incentiva, e o conjunto, o conceito é formado pelo conjunto. Cada um dar a sua 

opinião e eles avaliam a sua opinião. Ela é considerada e é levada a sério. Você 

participa mais, você sente vontade de participar. Porque sem você não funciona e você 

entende isso, sem você não vai funcionar, cada um tem seu papel fundamental. 

 

V4: [...] o que achei interessante nas aulas que envolveram os vídeos foi que na hora 

que terminou o vídeo foi entregue apostilhas pra gente e ali nós fomos debater sobre 

aquilo dali, sobre o que a gente tinha entendido. [...] Eu acho, em minha opinião, 

particularmente, seria bem melhor se esse método fosse adotado por todos os 

professores. [...] é uma maneira prática de exercitar a mente. Aprende mais rápido, em 

minha opinião. Eu aprendo mais rápido desta forma. Quando é uma explicação assim 

sem ter a participação do aluno, em minha opinião, demora mais para o aluno 

aprender. Agora, sendo discutido, sendo debatido aquele assunto ali o aluno aprende 

mais rápido, por que ali, geralmente, o aluno sente prazer de discutir aquele assunto. 

 

V3: Método de ensino é muito, muito, é uma coisa, assim, meia que muito 

extraordinária, bem legal a forma com que trata um assunto. Não é a mesma coisa de 

você tá numa escola aprendendo, porque na verdade na escola você aprende 

superficialmente, mas assim, num meio que é descontraído, a pessoa aprende mais 
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rápido, por tá interagindo e tudo mais. Acho que fica mais, tipo como aprender mais 

rápido. 

 

N4: Porque é tipo aquela coisa, a gente tirou da cabeça de só quadro, professor e 

quadro, professor e quadro. Vocês trouxeram uma forma diferente de trabalhar com a 

gente, entendeu? Assim, desde o jeito de vocês se comunicarem, que é aquele jeito 

mais jovem. Porque os professores da gente, eles sempre com aquela versão antiga, 

uma forma antiga de ensinar, e vocês não, vocês dinamizaram tudo, até porque são 

professores jovens, então dava aquela “instiga” de estudar. Eu acho que a metodologia 

do OASIS eu não tenho nem do que reclamar, entendeu? E sempre foram assuntos que 

nos atingiam no máximo, porque eram assuntos que precisamos para viver hoje em 

dia, em sociedade. 

 

 

O entrevistado N2 ficou entusiasmado com a forma de ensino-aprendizagem do 

OASIS, destacando as interações nas oficinas, que facilitavam a união do grupo, e os recursos 

audiovisuais utilizados, enfatizando o benefício da utilização de músicas nas formações. Para 

V1, a forma de ensino se constituiu interessante, pois conseguiu envolvê-lo, além de dar a 

possibilidade de atuação ativa no processo de aprendizagem. Destacou V5 a utilização de 

dinâmicas nas formações, facilitando a aprendizagem, além do fato de ter proporcionado a 

oportunidade de ser participante no processo de aprendizagem. 

Diante do que os alunos expuseram percebeu-se que a metodologia do Projeto OASIS 

é uma forma diferente de aprendizagem e vivência. Diante das falas dos entrevistados foi 

percebido que os alunos se sentiam participantes no processo de aprendizagem, além de livres 

para se expressarem nos assuntos em debate, pois, percebiam que suas opiniões eram 

valorizadas, servindo assim de motivação.  

São comuns, na fala dos alunos, comparações com o ensino tradicional. Acreditam que 

a forma de ensino-aprendizado do Projeto OASIS poderia ser utilizada no âmbito do ensino 

tradicional, possibilitando, assim, rápida, prazerosa e descontraída aprendizagem: 

          

V5: [...] o professor chegasse e fizesse uma dinâmica, tudo bem. Ai os meninos, aí 

não, faz, fica só enchendo o quadro de número, aí começa a escrever. 

 

N2: A maioria dos professores são chatos, devido todos não serem qualificados, aí fica 

um pouco até mais difícil, porque muitos, eles não são qualificados. Aí escrevem, a 

gente escreve e tal. Passam uma atividade, não explicam bem o assunto, aí não tem 

como no dia de uma avaliação, a pessoa se dá mal por causa disso.  

 

V4: [...] não são todos os professores que são, assim, dinâmicos aqui no [...], alguns só 

é quadro. Outros quando explicam, às vezes eu não consigo entender, pelo menos da 

minha parte, por isso até às vezes eu tirei notas baixas, porque alguns, no meu ponto 

de vista, não sabiam explicar bem como alguns. 

N4: [...] uma coisa que eu achava muito interessante era que colocava uma cartolina e 

dizia assim: pronto, o que, você?  “marketing”, diga uma palavra que você acha que 

está relacionada com “marketing”, entendeu? Então aquilo nós próprios estamos 

construindo o conceito daquilo que nós achávamos que era “marketing”, entendeu? 

[...] Então eu acho que essa forma é bem interessante. Até eu acho que se os 
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professores adotassem essa prática na sala de aula seria tão, muito mais proveitoso 

para os alunos. 

 

 

Tomando-se como referência Freire (2008b; 1997), ao se observar as abordagens dos 

alunos no descontentamento com a forma de ensino nas suas escolas, em detrimento da 

valorização das formações do Projeto OASIS, percebe-se que os alunos condenam a educação 

bancária, em que o educador é detentor do conhecimento, passando conteúdos e não os 

construindo com os alunos, prevalecendo relações verticais entre professores e alunos 

(FREIRE, 2008b; 1997). Identificam, na metodologia do Projeto OASIS, uma relação de 

horizontalidade entre eles e os formadores, com sentimentos de confiança, parceria e respeito.  

Ao falarem do processo formativo do OASIS os alunos enfatizaram, de forma 

consensual, a construção do conhecimento dos formadores com eles e não a transmissão.  

 

V2: É, acho que o projeto constrói o conhecimento, porque a gente, que é dado só o 

nome e a gente é quem dá o conceito. A gente tem que buscar para chegar naquele 

conceito. 

 

N3: É, primeiramente eles perguntam se a pessoa sabe, ai se diz não eles ficam 

perguntando: diga ai uma idéia, num sei o que, ai quando a pessoa vai dizer, vai 

explicando mais, ai a pessoa vai entendendo o que é. [...] Eu acho muito interessante, 

através disso todo mundo ali falando o que acha, ai vai chegar ali no ponto onde tem 

que ser. 

 

V3: Pronto, ele faz uma dinâmica, depois começa com os assuntos e daí eles pegam o 

que a gente possa falar e se a gente já sabe daquele assunto, já tem um conhecimento 

ou não. Se tem a pessoa debate ali na hora e você cria um conceito do que realmente é 

aquilo. [...] Eles, eles meio que faz com que você crie um conceito que já existe e 

depois ele complementa se tá certo ou não.  

 

N1: Eles perguntam pra gente o que é, se a gente souber um pouco daquilo a gente vai 

lá e fala, se não for eles ajudam, eles constroem, vai construindo, vai montando, 

pegando a palavra de um com a do outro até construir realmente o significado daquilo 

que eles tão procurando entender. 

 

V1: Eu acho que ele é construído, porque ele diz, eu quero conceitos disso, que nem na 

oficina de “marketing” agora, ele disse, eles perguntaram, o que é “marketing”? Ai 

botou a palavra, e você ia dizendo o que achava que era. Ai com o que a gente dizia 

era que eles ia explicando, ai isso faz parte, por conta disso, isso por conta disso. 

 

 

Percebeu-se no Projeto OASIS, dentro da perspectiva de educação libertadora de 

Freire (2008a; 2008b), que o educando passou a ter papel essencial na construção do 

conhecimento, não repassado, recebido ou depositado, mas, sim, construído e desenvolvido 

com o aluno.  

No processo formativo os alunos ressaltaram, também, a forma como os formadores se 

comportavam nas formações:   
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N2: Tanto a gente aprende com eles, como eles com a gente. 

 

V4: Olha em todas as aulas que eu assisti entra sempre em coleguismo o professor 

com o aluno na turma do OASIS. Não é assim, digamos mecânica demais. 

 

N5: Antes, quando a gente foi lá pra reitoria, eu achei que fosse ser assim, ia ser o 

normal, que a gente não ia ter tanto contato com eles. Depois, isso incentiva mais que 

você ver que você é importante, apesar de ser muito jovens, eles se interessam por 

cada um que participa do projeto, que você é peça fundamental. 

 

N1: [...] eles ensinam não é de professor para aluno, é de amigo pra amigo, assim, eles 

juntam professor, aluno e amigos ao mesmo tempo. Eles ensinam de uma forma que a 

gente aprende bem melhor do que com professor e aluno. [...] parece até que eu 

conhecia eles a muito tempo.  

 

 

V2 destaca, ainda, a humildade e simplicidade dos professores nas formações, na 

relação professor-aluno.  

Foi destacada a proximidade do aluno com o professor, a troca de conhecimentos e de 

experiências entre eles, em que o formador não assume posição de detentor do conhecimento, 

mas, sim, que os alunos também os possuem. O fato dos formadores, na maioria ser jovem, 

utilizando-se de linguagem próxima a dos formandos, como também o fato de ouvir o que os 

jovens têm a dizer, não reprimindo a sua fala, foram maneiras que aproximaram formando-

formador e vice-versa.  

Ao serem questionados quanto à adequação dos assuntos à realidade, de forma 

unânime destacaram:  

  

V2: Eu acho que é, porque a maioria das pessoas por aqui é leiga nestas partes. Não 

tem muito conhecimento sobre isso. 

 

N5: Bastante, me ajudou bastante assim a adequar, a conhecer as coisas que a gente 

não tinha conhecimento. [...] Os assuntos são bastante importantes, realmente é 

interessante, conhecimento que a gente precisava, mas não tinha ainda. Então é de 

bastante utilização esse conhecimento. 

 

V4: É um assunto muito bom. Tem a ver com a minha vida sim. 

 

N1 ressaltou que os assuntos serviram para que ela despertasse para a realidade.  

Entre os entrevistados foi percebido que alguns não conheciam os assuntos abordados 

no Projeto, já outros, conheciam superficialmente. Apenas V2 afirmou que tinha conhecimento 

geral dos assuntos tratados devido a leituras anteriores. Ressaltou ser uma pessoa que está 

constantemente aprendendo, utilizando-se de livros, da “internet” e de conversas com 

professores. Destacou, também, que, antes da sua participação no Projeto OASIS, já 

desenvolvia atividades, no âmbito social, pela igreja.  
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As escolhas dos assuntos trabalhados pelo Projeto OASIS ocorreram de forma 

diferente da abordada por Freire (2008b) quando trata da educação transformadora. Os 

membros do Projeto não foram nos municípios vivenciar as realidades dos alunos e, a partir do 

observado, definir assuntos que mais se adequariam às vivências deles. As escolhas dos 

assuntos se deram a partir dos objetivos do Projeto OASIS e da experiência do coordenador em 

suas origens interioranas. Todavia, este detalhe não prejudicou o desenvolvimento dos alunos, 

pois, como destacaram, os assuntos tratados se mostraram adequados às suas realidades.        

Outro ponto destacado pelos alunos, em relação à metodologia do Projeto, foi o 

desenvolvimento obtido através dos trabalhos em grupos realizados nas oficinas, nas pesquisas 

em campo e na elaboração e implementação de projetos:  

 

N4: Eu sempre tive aquele negócio do meu eu, entendeu? Assim, quando eu trabalhava 

em grupo, se tinha duas pessoas, eu sempre queria fazer as coisas, porque eu fico 

naquele negócio, se a pessoa fizer não vai ficar do meu jeito. [...] Só que através do 

OASIS, os trabalhos em grupo despertou em mim aquela concepção de que as pessoas 

também podem ser boas e também podem contribuir comigo, entendeu? Eu acho que 

me ajudou muito, porque eu não era muito boa em trabalho em grupo não. 

 

V3: Eu sou muito egoísta e também por isso que eu sou muito exigente. Quando eu 

faço alguma coisa eu quero fazer muito certo, tem que dar certo tudo, e em grupo você 

ver a dificuldade de algumas pessoas. [...] Em grupo você tem que ver que tem pessoas 

que num assimila muito rápido. Num, num entende muito rápido o que você quer, aí 

daí você tem que ter toda uma preocupação com o pessoal. [...] Primeiro tem um 

respeito, por que se você não tiver um respeito você não vai conseguir trabalhar com 

ninguém. Você vai ser só uma. 

 

N3: Por que assim, vai cada um, vai dizendo seu conhecimento sobre aquilo, ai se eu 

tenho uma dúvida, essa pessoa que falou outra coisa tira minha dúvida, e eu também 

posso tirar a dúvida dela que não entender. 

 

V2: [...] Que cada um já tinha um modo de pensar. Cada um tinha um modo de pensar 

diferente. Aí a gente se unia pra chegar num acordo comum. 

 

 

Ao falar do aspecto de trabalhar em grupo V4 destacou o fato de, no grupo de seu 

município, ter ocorrido desavenças, dificultando a união na execução das atividades. Porém, ao 

falar deste assunto o entrevistado aborda a aprendizagem obtida com o que viveu, destacando 

que aprendeu a ouvir o que as outras pessoas têm a dizer, como também, a falar nos momentos 

certos, evitando conflitos, características que antes não possuía.         

Diante das falas dos alunos percebeu-se que não havia a cultura de trabalhar em grupo, 

pensar e agir de forma coletiva. O projeto OASIS, assim, trouxe contribuições para que os 

jovens saíssem de uma posição de individualismo e passassem a ter posturas mais voltada para 

o pensar e agir de forma coletiva:      
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V1: [...] Porque antigamente era só pra mim, quando cê sozinho é só pra você. Hoje 

não, no OASIS a gente procura fazer pros outros.  

 

N2: Antes eu fazia mais por algo em troca. Mas agora não, eu faço por livre e 

espontânea vontade, pra ajudar mesmo. 

 

 

Ao falar do próprio desenvolvimento no aspecto coletivo V5 destaca que já tinha, de 

certa forma, tal característica, porém, com a forma de trabalhar do projeto e com os constantes 

diálogos com seus colegas, afirma que foi despertado ainda mais para o agir coletivamente. Já o 

entrevistado V4 destaca que, antes da participação no OASIS, as suas ações eram baseadas, 

geralmente, em trocas, além de serem influenciadas por outras pessoas. Com a vivência no 

Projeto destaca que passou a pensar não apenas em si, mas, no benefício coletivo, passando a 

estudar mais e a participar de atividades de benefício coletivo, além de interagir com outras 

pessoas, característica que afirma antes não possuir por ser tímido. 

Além do despertar no aspecto coletivo, pode-se observar, também, nos alunos 

entrevistados, desenvolvimentos no aspecto individual. É comum destacarem que perderam, de 

certa forma, a timidez, tornando-se pessoas interativas, participativas.  

 

N3: [...] eles sempre passam vídeos, aí passam trabalhos em grupos, e isso aí, essas 

coisas, nos ajuda muito a gente entender o assunto que eles estão falando. Aí vai 

desenvolvendo mais a gente, nosso conhecimento e a gente vai deixando mais a 

timidez, se envolvendo mais naquele assunto. [...] Eu ainda tenho um pouco, mas eu 

era mais tímida antes de entrar nesse projeto. 

 

V5: [...] Pra apresentar trabalho eu não falava muito, eu era queto, não falava nada, 

fazia só ler e pronto. Agora quando o professor passa trabalho ai eu leio e explico. Eu 

não explicava de primeiro, agora eu pego e explico. 

 

N5: Na sala de aula eu sempre gostei de participar, de interagir, mas o Projeto ajudou 

bastante a melhorar. 

 

N2: Além de ter conhecido novas pessoas, adquiridos novos conhecimentos, ele trouxe 

para minha vida, digamos que, mais liberdade, porque antes eu não falava muito, eu 

tinha até, era um pouco tímido, chegava assim para conhecer as pessoas e não, aí o 

OASIS, devido as dinâmicas, tudo lá, interação com o pessoal, eu fiquei mais aberto 

para conhecer assim. 

 

V1: [...] eu aprendi a falar mais em público, que era assim, eu falava, mas num era 

chegar assim e falar. Era, soltava uma brincadeira e ficava no meu canto. 

 

V3: [...] essa forma de falar diretamente, por exemplo, quando eu falei com o prefeito 

e com o secretário, secretário da prefeitura, eu falei pra ele que no assentamento tá 

faltando muita coisa, não só no assentamento, mas em [...], por que eles investem 

totalmente aqui e não nos outros cantos, e eu falei pra ele diretamente e se eu não 

tivesse sentido uma forma de se expressar numa das formações eu não teria como 

chegar lá e enfrentar minha timidez e falar realmente o que a gente ta passando, o que 

a gente precisava, o que a gente queria.  
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Destacou V4 que não se expressava em público, pois, travava a voz e não conseguia 

falar. Ressalta que, através das dinâmicas, da maneira da construção do conhecimento, e do 

incentivo dos formadores à participação nas oficinas, desenvolveu-se, de certa maneira, e 

passou até a ministrar palestras para jovens em seu município, além de desenvolver trabalhos de 

conscientização ambiental com crianças em escolas, ações essas nunca antes pensadas por ele 

em realizá-las.  

N4, além do desenvolvimento no aspecto da timidez, destacou que, o fato de algumas 

formações terem ocorrido fora do seu município, levou-a à ter sensação de independência 

acompanhada de responsabilidade: 

 

N4: [...] eu nunca tinha saído assim, com um grupo de colegas pra dormir num lugar, 

entendeu? aí você, você, de certa forma é uma independência. Você se sente 

independente, entendeu? [...] Por mais que fosse um professor, só que eu tenho que ter 

consciência do que estou fazendo, tudo que eu falei, eu acho que seria responsável, por 

mais que o professor esteja lá. Mas, se eu não estou com os meus pais lá, e eu não sou 

uma pessoa de maior, eu acho que eu vou ser responsável, me responsabilizar por 

todos os meus atos e sem dúvidas aumenta a responsabilidade. 

 

 

Na metodologia do OASIS, V1 e V2 deram sugestões para melhorias. V1 destacou a 

necessidade de aprofundar mais os assuntos abordados no Projeto, afirmando que a quantidade 

de horas destinada à construção de um assunto é pouca. Já V2 destacou a necessidade de 

aumentar a quantidade de assuntos abordados pelo Projeto e reduzir o tempo de intervalo entre 

as formações, pois, o tempo entre uma formação e outra, no seu ver, é longo. 

Esses dois fatos são assim justificados pelo coordenador: 

 

A idéia central das oficinas é levar os alunos a criticidade, a se sentirem incomodados 

com a realidade a partir do acesso a conteúdos aos quais, no geral, têm resistência ou 

se mostram indiferentes. De outra forma, as oficinas devem ser dinâmicas e tratar de 

assuntos diversos, zelando pela extensividade em conteúdos e não pela intensidade ou 

profundidade.   

 

Em relação ao período entre as formações, o coordenador alega que a Intervivência é 

atividade de educação complementar que se volta, além de outros objetivos, ao apoio à 

melhoria do desempenho escolar dos alunos e, nessa condição, deve ocorrer de modo gradual, 

sem causar atropelos de tempo ou de tarefas e responsabilidades para os jovens em formação.  

O posicionamento do coordenador se assemelha com a de Bergo (2005), exposto na introdução 

deste trabalho, quando destaca que a ação socioeducativa tem o propósito de complementar a 

atuação do ensino regular, através da realização de atividades diversas.  
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4.4 – Influência do processo formativo para o empreendedorismo social 

 

Oliveira (2008) ao escrever sobre o empreendedorismo social destaca que tal visa o 

enfrentamento da pobreza e da exclusão social, o desenvolvimento local e integrado, por meio 

da solidariedade, emancipação social, desenvolvimento humano, empoderamento dos cidadãos 

e do capital social. Diante desses elementos de desenvolvimento social, dentro do contexto do 

empreendedorismo social, foram consideradas, neste trabalho, duas categorias a serem 

analisadas nos alunos participantes do Projeto OASIS: o empoderamento e o capital social.       

 

4.4.1 – Empoderamento 

 

No contexto do empreendedorismo social o empoderamento se apresenta como 

importante elemento no processo de levar as pessoas a terem entendimentos e posturas voltadas 

para o benefício social. Busca-se a aquisição e/ou a reafirmação de valores nas pessoas visando 

ao bem coletivo, à adoção ou à reafirmação de atitudes objetivando ganhos sociais, e, por fim, o 

alcance de comportamentos sociais diferenciados que poderão resultar no desenvolvimento 

social no âmbito local e/ou regional (MELO NETO; FRÓES, 2002). Com base neste 

entendimento, são aqui analisadas três subcategorias: valores, atitudes e comportamentos.  

Junto aos alunos N3, V3, V4, N5 e V5 foram percebidas mudanças na postura em 

relação ao meio ambiente. Por mais que já tivessem ouvido ou estudado que a degradação do 

meio ambiente promove sérios problemas ambientais e sociais, para eles não havia ocorrido a 

internalização:  

N3: [...] eu já tinha conhecimento assim sobre o meio ambiente, sobre a poluição, eu 

sempre via que o certo é a gente jogar o lixo no lixo, mas muitas pessoas não fazia. Aí, 

às vezes, a pessoa não tem bolso, não tem alguma coisa e pega e joga no chão. Aí 

através disso eu percebi que a gente tem que ajudar aqui no município. Ai o Projeto 

ajudou muito, formou, mandou a gente formar projetos sobre o meio ambiente [...]. 

Através do Projeto, a gente teve conhecimento de que não podemos fazer isso, pois 

tanto prejudica a gente como a cidade. 

 

N5: [...] porque mesmo sendo consciente, antes eu, às vezes, por exemplo, um 

papelzinho eu jogava ali eu sabia que ia fazer mal, a gente era consciente disso, mas 

nem se importava tanto. Hoje não, hoje eu sei que qualquer coisinha mínima que eu 

fizer vai diferenciar e também vai diferenciar a mim, como vai dar exemplo aos 

outros, então eu não consigo mais, a gente tem essa consciência mais ainda. Se você 

jogar qualquer coisa no meio ambiente ou fazer outra qualquer coisa, nesse meio, você 

vai se sentir com a consciência pesada, porque você tá sendo um representante disso. 

 

V3: Por exemplo, na minha casa, é, o problema do lixo, a gente não ligava muito. Eu 

sei muito bem esse negócio de efeito estufa, esse negócio eu já trabalhava, mas eu num 

tinha aquela coisa, há eu vou ter que agir por que se eu não agir num vai acontecer 

nada, só falar, falar, falar não acontece nada. [...] Minha mãe me ver, até minha mãe, 
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às vezes ela chega em casa com os bolsos cheios de papelzinhos das ruas porque eu já 

tenho isso, coloco os papéis no bolso depois de algumas coisas. 

 

 

Destaca V4 que foi despertada a interação com a mãe natureza, como cuidar dela sem 

prejudicá-la, sem poluí-la, preservando-a. Tais concepções, antes das formações do Projeto 

OASIS não eram levadas em consideração pelo aluno. Para V5 o seu despertar consistiu em 

jogar lixo apenas nos locais adequados.   

A partir do momento em que os alunos tiveram acesso a assuntos ligados ao meio 

ambiente e passaram a associar a teoria com a realidade que vivenciavam, foram despertados 

para o entendimento de que a natureza deve ser preservada. Assim, considerando a abordagem 

de Rokeach (1973 apud PEREIRA et al., 2005), que considera valores como princípios que 

guiam a vida dos indivíduos, é percebido que, no aspecto ambiental, os alunos passaram a ter 

novos princípios que influenciaram na forma de interagir com a natureza. Desta forma, pode-se 

afirmar, como destaca Melo Neto e Fróes (2002), que eles adquiriram o princípio da 

responsabilidade ambiental, voltando-se, assim,  para o comprometimento com a preservação 

ambiental.  

N2 passou a ter postura diferente nas relações interpessoais. Destaca que as suas 

relações com outras pessoas eram baseadas na troca e não havia o agir desinteressado, ajudador. 

Porém, ressaltou que essa postura sofreu mudanças, pois, foi despertado nele o sentimento de 

ajudar ao próximo. 

 

 N2: Antes eu fazia mais por algo em troca. Mas agora não, eu faço por livre e 

espontânea vontade, pra ajudar mesmo.  

 

 

Essa nova maneira de se relacionar com outra pessoa foi destacada por N2 como fruto 

do trabalhar em grupo desenvolvido no Projeto OASIS, já que havia a necessidade da utilização 

da parceria, do respeito, do compromisso, da busca de objetivos comuns, dentre outros 

elementos. Isso possibilitou que o aluno tivesse acesso a uma nova forma de visualizar o 

próximo, levando-o assim a considerá-lo como parceiro, ajudando-o e sendo ajudado. Esse 

novo entendimento, adquirido por N2, passou a influenciá-lo nas suas ações, relações, 

confirmando o entendimento de Leão e Mello (2003) quando afirma que valor está relacionado 

a crenças que guiam ações e julgamentos. A mudança na convicção o fez mudar a relação 

interpessoal. Diante dos tipos de princípios desenvolvidos dentro do processo de 

empoderamento, destacado por Melo Neto e Fróes (2002), percebe-se em N2 o despertar para o 

princípio da parceria, fruto do atuar junto com seus colegas. 
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O principio da parceria também foi identificado por V3, N4 e V1. Nestes houve, de 

forma mais enfática em relação aos demais, desenvolvimentos no aspecto do pensar e do agir de 

forma coletiva. Os alunos destacaram que sempre tiveram postura egoísta, porém, isto foi 

trabalhado através da metodologia aplicada pelo Projeto OASIS. 

 

V3: [...] Eu sou muito egoísta e também por isso que eu sou muito exigente. Quando 

eu faço alguma coisa eu quero fazer muito certo, tem que dar certo tudo, e em grupo 

você ver a dificuldade de algumas pessoas, aí daí eu cobro bastante e eu acho por isso 

que eu sou exigente, porque antes eu fazia eu só, eu num tinha a preocupação, que eu 

fazia em determinado tempo, terminava em determinado tempo, em grupo não. Em 

grupo você tem que ver que tem pessoas que num assimila muito rápido. Num, num 

entende muito rápido o que você quer, aí daí você tem que ter toda uma preocupação 

com o pessoal 

 

N4: [...] Eu sempre tive aquele negócio do meu eu, entendeu? Assim, quando eu 

trabalhava em grupo, se tinha duas pessoas, eu sempre queria fazer as coisas, porque 

eu fico naquele negócio, se a pessoa fizer não vai ficar do meu jeito. Eu sou muito 

perfeccionista, entendeu? [...] Só que através do OASIS, os trabalhos em grupo 

despertou em mim aquela concepção de que as pessoas também podem ser boas e 

também podem contribuir comigo, entendeu? Eu acho que me ajudou muito, porque 

eu não era muito boa em trabalho em grupo, não. 

 

V1: [...] porque antigamente era só pra mim. Quando cê sozinho é só pra você. Hoje 

não, no OASIS a gente procura fazer pros outros [...]. 

 

Além da nova postura adquirida por V1, deixando de agir separadamente para agir de 

forma conjunta, foi desenvolvido nele também o aspecto de confiar mais em si. Destaca o aluno 

que era acostumado a não finalizar aquilo que começava, porém, a partir do momento em que 

concluiu o seu primeiro projeto, juntamente com seus colegas, passou a perceber que era uma 

pessoa capaz de realizar o que se propunha a fazer, mudando a postura. Passou, assim, a 

acreditar na sua potencialidade, resultando no desenvolvimento de outras ações visando ao 

desenvolvimento individual e coletivo:   

 

V1: [...] porque eu era aquele cara, pronto eu, a gente tinha várias idéias e nunca 

terminava [...]. Aí depois do primeiro projeto que a gente fez eu disse: vichi a gente 

fez esse projeto?  Ta acontecendo, foi a gente que fez? Sem ajuda de ninguém, assim 

diretamente. [...] foi ai que eu ganhei mais confiança, ai comecei a terminar meus 

projetos. [...] ai entrei já no teatro, consegui o que, me concentrar [...] como eu fiz isso 

e aquilo eu posso fazer né.   

 

O aspecto de passar a acreditar nas próprias potencialidades também ocorreu com N1, 

V3 e N5. 

 

N1: [...] no OASIS a gente aprende a fazer com vontade, com força de vontade, vamos 

fazer porque somos capazes de fazer, podemos fazer.   
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V3: [...] e você, por ser uma, uma pessoa da sociedade você pode fazer, por mais que 

você seja adolescente, que as pessoas dizem: há você num tem esse poder, você num 

tem isso nem aquilo. Mas, você tem como fazer aquilo. 

 

N5: [...] antes eu não tinha esse conhecimento amplo, mas agora eu vi que, mesmo eu 

sendo jovem, se eu tou nesse projeto e tou sendo peça fundamental também posso ser 

também pro meu município. [...] assim a gente ver o problema aí diz: há o problema é 

nosso, o problema é meu, mas eu não posso fazer nada. Poder a gente pode, agora, a 

gente, depois do Projeto, cria essa consciência que se existe um problema que eu 

posso, está ao meu alcance é só eu querer que eu posso. Antes eu não tinha essa 

consciência de saber, achava que as pessoas que estavam acima, superiores é que 

podiam fazer. 

  

 

É importante destacar que N1, antes de participar do Projeto, já tinha preocupação com 

o aspecto social e, inicialmente, a sua intenção no OASIS era mostrar a realidade de seu 

assentamento. Porém, através da sua vivência no Projeto percebeu que era capaz de fazer bem 

mais do que simplesmente tornar pública a realidade em que se encontrava inserida, sendo 

capaz de contribuir para sua comunidade através de ações, mesmo sendo jovem.    

V1, N1, V3 e N5 percebem que melhoraram a auto-estima, pois, descobriram que são 

capazes, que podem agir, mesmo sendo jovens, buscando melhorias para seus municípios. 

Ocorreu, assim, o desenvolvimento do princípio da auto-estima, destacado por Melo Neto e 

Fróes (2002). 

N4, além de ter sido despertada, como já exposto acima, para o princípio da parceria, 

saiu de uma situação de indiferença nas suas relações pessoais, sociais e políticas, para um 

despertar no âmbito da autonomia, assumindo a postura de cidadã, expondo sua opinião e 

reivindicando direitos coletivos. No aspecto da autonomia, quando questionada a respeito dos 

resultados do Projeto para sua vida, ela expressou: 

 

N4: Eu acho que deu uma reviravolta muito grande assim, entendeu? Eu mudei o meu 

jeito de ver as coisas, até assim na minha casa. Porque antigamente, porque meus pais 

eles são muito assim tipo, preconceituosos. Eles tinham muito preconceito. Eles vivem 

no antes, e eu não tinha coragem de encarar eles, não por falta de respeito, entendeu? 

Mas hoje em dia eu tenho minha própria opinião. Se meu pai não concorda com isso 

eu vou chego e bato com ele: painho não é assim. Eu tenho a minha própria opinião 

nas coisas. Eu não vivo do que meu pai acha que é, eu vivo do que eu acho. Então a 

vivência no Oasis em si me ajudou a ter minha própria definição das coisas, entendeu? 

Eu amadureci muito, muito, você não tem noção de quanto. 

 

 

O despertar para a atuação cidadã é identificada quando afirma:  

 

 
N4: Antigamente eu tinha vergonha de falar tudo na sala de aula, hoje em dia se eu 

não concordo com uma coisa eu não fico calada jamais. Em nenhum lugar, se eu não 

concordo com uma coisa, eu não fico calada. Eu já cheguei a discutir com um 

vereador, porque eu não concordava com ele, e eu não tive vergonha porque, tipo 

assim, as pessoas ficam assim recuadas porque acham que aquelas pessoas sabem mais 
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do que a gente, mas eu acho que não. [...] uma vez eu cheguei e a mulher falando não 

sei o quê do prefeito, eu cheguei e falei com ela que não era assim, porque se eu não 

concordo, eu, como todo cidadão, tenho direito de dar minha opinião. E eu acho que 

não devo me recuar jamais. Porque aquela pessoa sabe mais que eu. Eu não. [...] Eu 

fico assim: se eu não falar, eu não consigo. Se eu não conseguir falar eu fico: aí meu 

Deus, eu quero falar, eu quero falar, eu quero falar, até eu falar. Se não eu não consigo 

me aquietar. 

 

 

Foi percebido que a vivência de N4 no Projeto OASIS, tendo acesso à academia e à 

novos conhecimentos, à discussão de assuntos do cotidiano, à analise de comportamentos da 

sociedade, além do incentivo à intervenção social e à exposição de opinião, a fez perceber a sua 

importância, como das demais pessoas, para a comunidade, despertando o exercício da 

cidadania pela exposição de idéias e cobrança das autoridades. A vivência também a fez 

perceber que pode ser possuidora de posicionamentos próprios, não seguindo entendimentos ou 

ideais de outras pessoas, mesmo que sejam seus pais. Dessa forma, são notórios alterações nos 

princípios que passaram a guiar a forma de ser, tanto na relação com a família e com as 

autoridades políticas, como com a comunidade, corroborando com a abordagem de Rokeach 

(1973 apud PEREIRA et al., 2005) sobre valor.   

Interessante observar que, para N4, não está claro como essas mudanças aconteceram 

na sua vida: 

 

 N4: Eu não sei se foi a vivência, eu não sei se foi a forma deles se expressar com a 

gente. Eu não sei.  Sei que modificou o conceito, entendeu? [...] Sinceramente eu não 

sei dizer exato o que foi, mas mudou, entendeu? 

 

N4 identifica-se com aspectos do empoderamento, destacados por Gohn (2004), 

Lisboa (2000, apud HOROCHOVSKI; MEIRELES, 2007) e Kleba e Wendausen (2009) quanto 

à autonomia, à visão crítica e à conquista de vez e voz. O que se percebe é que a aluna saiu de 

um contexto de apatia social e passou a ter posicionamentos próprios, não mais aceitando, 

indiscriminadamente, pensamentos e ideais, sem antes refletir. Passou, assim, a requerer 

espaços e momentos para que as suas opiniões e impressões sejam ouvidas pelas pessoas.   

V2, no aspecto do valor, não foi identificado alterações, mas, sim, reafirmações de 

valores que já os tinha. É importante destacar que o aluno possui perfil diferente dos demais 

entrevistados desta pesquisa, já que, como exposto, já tinha conhecimento dos assuntos 

trabalhados pelo Projeto ao desenvolver trabalhos sociais pela igreja. Tinha o hábito de estudar 

por conta própria, além de buscar conhecer diversos assuntos, já trabalhava, além de se mostrar 

com vivência diferente dos seus colegas. Desta forma, como o próprio entrevistado destaca, os 

assuntos abordados pelo Projeto, juntamente com a proposta de trabalhar em grupo, não 
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constituíram algo novo para ele. Assim sendo, como ressalta Leão e Mello (2003) baseando-se 

em Rokeach (1968; 1973) e a Gengler e Reynolds (1995), valores pessoais são determinantes 

de atitudes e estes de comportamentos, ao se observar V2 se percebe a reafirmação de valores e 

atitudes, redundando na reafirmação de comportamentos a partir do acesso ao processo 

formativo do Projeto OASIS.  

A mudança e/ou mesmo a reafirmação de princípios, por parte dos entrevistados, 

levaram-os a novas ações, ou, a enfatizarem o que já tinham, em relação a pessoas, a temas 

sociais, à comunidade, dentre outros. Diante das novas atitudes percebidas, destaque para as dos 

entrevistados V4, N3, V3, N5 e V5, voltadas ao meio ambiente.   

V4 despertou para preservação do meio ambiente:   

 

V4: [...] ensinar algumas pessoas da minha própria família como plantar, como puxar a 

terra, como trabalhar verdadeiramente com a terra sem prejudicá-la sabe. 

 

Para que pudesse realizar o que afirmou, destacou que, além do que aprendeu no 

OASIS, foi em busca de novos conhecimentos nesta área. Enfatizou que sempre foi uma pessoa 

curiosa, mas, a sua timidez dificultava a busca por conhecer aquilo que lhe interessava. Porém, 

ressaltou que a vivência no Projeto OASIS contribuiu para melhorar a inibição, e assim, ir em 

busca de conhecimentos para compartilhar com outras pessoas.      

N5 destacou o zelo pelo meio ambiente: 

 

N5: Hoje eu sei que qualquer coisinha mínima que eu fizer vai diferenciar e também 

vai diferenciar a mim, como vai dar exemplos aos outros; então, eu não consigo mais.   

  

As ações de V5, decorrentes de uma nova forma de ver a dimensão ambiental, estão 

voltadas para não mais sujar o meio ambiente, como também, conscientizar as pessoas na 

colocação do lixo em locais apropriados: 

 

V4: Eu faço, como é, não jogar lixo na rua. Boto toda vida que eu chupo uma coisa no 

bolso. Quando eu vi uma pessoa jogando eu pego e digo: ei, não jogue ai não, jogue na 

lixeira que é melhor, dou, dou exemplo. Meu irmão, meu irmão que joga bola ele pega 

vai prum coisa, ai teve um dia eu vi ele jogando ai eu disse: ei vem cá , não faça isso 

não [...] tá poluindo nosso município. Pegue e vá botar em casa. Desde desse dia ele 

não jogou mais. 
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Para N3 e V3 as suas ações se voltaram, igualmente, para o ato de não sujar o meio 

ambiente, além de buscar conscientizar as pessoas, seja da família ou da comunidade de forma 

geral, quanto à necessidade de manter a cidade limpa:  

 

V3: Meu pai é apicultor e cuida de abelhas. [...] aí ele não se importava tanto com 

aquecimento por que ele vem duns tempos bem antigos [...] então ele ver que o lixo 

contribui muito pra esse aquecimento, esse negócio assim, tudo pra eles, pra ele ficou 

tendo uma visão mais panorâmica do que é realmente o que acontece com o lixo. 

 

 

Além de V3 ter se voltado para o aspecto da conscientização ambiental, também 

passou a cobrar do representante do seu município e do secretário, após ter percebido que, 

mesmo jovem, é capaz de agir por melhorias para o assentamento em que mora: 

   

V3: [...] eu falei com o prefeito e com o secretário, secretário da prefeitura, eu falei pra 

ele que no assentamento ta faltando muita coisa [...], por que eles investem totalmente 

aqui e não nos outros cantos, e eu falei pra ele diretamente. 

 

N4, diante do despertar nos aspectos da autonomia e da cidadania, passou a ter postura 

de diálogo com familiares e amigos, conscientizando-os e despertando-os para a realidade, 

desenvolvendo, assim, a “atitude em relação a” abordada por Brito (1996). Ao se referir aos 

próprios pais destaca: 

 

N4: [...] porque como eu já falei, eles vivem naquele antes. Às vezes me chamam de 

arrogante, disso e daquilo, só que eu tento conversar com eles que não é isso. Que eles 

tentam me prender em tudo, tanto na liberdade, como em meu modo de pensar. Eles 

querem mandar até na minha forma de pensar, mas eu já conversei com eles que não 

vão conseguir, porque eu tô criando meu próprio pensamento, eu não vou ter eles para 

sempre. 

 

Em relação aos amigos ela afirma: 

 

N4: [...] porque assim, os meus amigos que não são do OASIS, eu tento mostrar um 

pouquinho daquilo que eu sou. Eu tenho uma amiga que ela é muita criança para essas 

coisas, então eu tento mostrar o que eu já aprendi, a convivência, de se comportar com 

as pessoas, que as coisas não são sempre como a gente quer, que nem tudo acontece na 

hora que a gente quer, que a gente deve se preparar para o que vai acontecer. 

 

Além disso, passou a cobrar das autoridades competentes empenho nas ações de 

benefícios sociais, atitude que não tinha, já que, de acordo com ela, não se importava com isso. 

Num diálogo que teve com um vereador do seu município cobrou dele empenho para entrar em 
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acordo com o prefeito para que, ações que objetivassem o benefício do município, pudessem 

ocorrer. 

 

N4: [...] ele não é do partido do prefeito, e tudo que ele botava na Câmara nunca 

aprovava, entendeu? Ai eu falei que ele tinha que [...] sentar para conversar com o 

prefeito, mesmo que ele não fosse do partido do prefeito, porque ele tá fazendo o bem 

do município.  

 

N2, em decorrência de uma mudança de percepção no aspecto das relações pessoais, 

passou a valorizar a interação com o próximo em detrimento de relações de trocas. Destacou 

que passou a ter ações voltadas para ajudar o próximo, sendo elas por livre e espontânea 

vontade.  

N1 e V1, diante da autoconfiança adquirida, passaram a levar aos colegas e à 

comunidade, através da realização de atividades, conhecimentos daquilo que haviam aprendido. 

Foi percebida a necessidade de compartilhar, com a população, os assuntos que eles 

aprenderam, pois, passaram a acreditar que isso contribuiria para melhorias sociais:  

 

V1: [...] no momento que você tá aprendendo e sabe que vai passar aquilo pra outra 

pessoa [...] porque você tá brincando, tá vendo eles brincando e também vai passar 

aquilo pra outras pessoas, ai você se sente até, eu tou aprendendo um negócio e depois 

eu vô tá ensinando isso. [...] vichi, acho que foi, foi tipo gratificante, que eu tava, eu 

tava ensinando um negócio que eu sabia e o pessoal tava interagindo.   

 

N1: [...] porque a gente foi aprendendo nas formações de Jundiaí, nas formações em 

Galinhos, em Jandaíra a gente trazia pra escola e fazia, com eles, aqui na escola. 

 

 

Diante dos atos dos alunos citados, percebe-se que tais foram acontecendo em 

consequência da mudança do entendimento em relação ao contexto social nos quais se 

encontravam inseridos. Com valores adquiridos/despertados aconteceu o que Neves e Carvalho 

(2006) destaca quando aborda o termo atitude: a disposição natural para realizar determinadas 

tarefas. Corroborando a afirmação de Brito (1996), assumiram diferentes direções e 

intensidades no modo como os princípios foram assimilados por eles. Assim, à medida que 

foram adquirindo novos princípios, passaram a ter atitudes condizentes no que foram 

despertados. 

Ao se analisar a relação aluno e ambiente em que se encontra inserido, foram 

percebidas, através das entrevistas, mudanças relevantes.  

Para N3, V3, V4, N5 e V5 as mudanças ocorreram no aspecto da preservação do meio 

ambiente. Foram percebidas relações de respeito com o meio ambiente, buscando a 
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preservação. Além disso, V3 observou que passou a se relacionar melhor com a família e com 

seus colegas, já que aprendeu a ouvi-los e a dividir tarefas com eles. A entrevistada passou, 

também, a ter relação de compromisso com a busca de melhorias para sua comunidade, 

cobrando das autoridades constituídas benefícios sociais. V4 melhorou sua relação com outras 

pessoas, pois, com o convívio que teve nas formações e nos trabalhos realizados no Projeto 

aprendeu, como ele próprio destaca, a falar nos momentos certos e a ouvir o que os outros têm a 

dizer, buscando sempre evitar conflitos. Além disso, destacou que se tornou mais ativo e 

participante, características, de acordo com ele, percebidas pela família: 

 

V4: [...] a minha família reparou evolução em mim. Reparou [...] porque através desse 

Projeto eu não fiquei parado só dentro de casa, de casa pro colégio, do colégio pra 

casa, ou quando ia pra rua fazer algumas compras, uma feira por exemplo. Agora é 

diferente, eu procurei interagir mais com a turma.  

 

N5 ressaltou que já era acostumada a interagir na escola, mas, a participação no 

Projeto ajudou-a a melhorar: 

 

N5: Assim na sala de aula eu sempre gostei de participar, de interagir, mas o Projeto 

ajudou bastante a melhorar.  

 

 

Assim como N5, V5 destacou, também, que a sua relação com a escola melhorou, 

passando a ser mais responsável com os estudos e mais participante das atividades do colégio. 

Para confirmar isso fez referência ao que um dos seus professores disse, certa vez, à sua mãe: 

 

V5: to até impressionado com [...], como [...] apresenta trabalho no colégio. [...] nunca 

apresentou desse jeito. 

 

V1 e N1 também enfatizaram o relacionamento com a escola. Destacaram, assim como 

V5, que passaram a ser mais participativos no colégio. Apesar de N1 ressaltar que se 

considerava uma pessoa comunicativa, destacou que, na escola, não utilizava isso no processo 

de aprendizagem:  

 

N1: [...] porque antes eu me sentia assim, na escola o professor perguntava você sabe, 

alguém sabe me dizer o que é isso? Por mais que eu soubesse, mas eu ficava ali na 

minha, não falava, eu não me sentia à vontade pra abrir a boca e falar no meio da 

turma: eu sei professor o que é isso [...] 

 

Afirma que o Projeto contribuiu para que se tornasse uma pessoa participativa tanto na 

escola como na comunidade. V1 destaca que era conhecido como brincalhão no colégio e que 



85 

 

 

as pessoas não o levavam a sério. Porém, ressalta que o Projeto contribuiu para que ele passasse 

a ter uma postura diferente naquilo que se propunha a fazer, de responsabilidade. Essa nova 

relação o fez obter o reconhecimento da família e dos professores: 

 

V1: Eles diz, eles diz até isso, os professor principalmente, os professor porque, “ah 

num queria apresentar aqui e agora dá palestra” num sei o que. [...] O professor do 

teatro também, “ah agora você ficou mais, tá mais, hoje você assume uma 

responsabilidade com nós e tal” [...]. 

 

V1 destacou, ainda, que passou a valorizar as idéias das pessoas melhorando o 

relacionamento. N1 ressalta que mudou a relação com os seus amigos, se tornando mais 

próxima deles, buscando os seus desenvolvimentos:  

 

N1: [...] Por que antes eu falava muito, falava não, falo muito. Mas eu falava assim, 

como jovem, adolescente, fala com os outros adolescentes. [...] Hoje em dia não. 

Quando um amigo meu tá com problema eu vou lá e falo realmente, boto experiências 

para ele entender, eles vão lá e entendem, eles olham pra mim e dizem que tão admi, 

que eu tou, teve uma vez que uma amiga olhou pra mim e disse que tava orgulhosa de 

mim pelo o jeito que eu tava reagindo agora. 

 
 

Outra característica observada em N1 e V1, em relação às interações com a sociedade, 

está relacionada com à busca de melhorias sociais para suas comunidades. Ao ter contato com a 

realidade de seus municípios, através dos trabalhos realizados no Projeto OASIS, houve 

mudança de posturas, empenhando-se em atividades voltadas para o beneficio social. V1 

destaca que o projeto proporcionou-lhe sair da rotina, indo a campo conhecer realidades de seu 

município, levando-o, assim, a ter uma nova postura, de ajudar a população. N1 já demonstrava 

certa sensibilidade social, porém, quando conheceu realidades diferentes, novas posturas e 

novas relações com o município ocorreram: 

 

N1: [...] A gente chegou assim, a gente se sentia bem em casa se sentava, eles 

contavam as dificuldades que eles tinham pra a gente, pra que a gente abrisse os olhos 

com a realidade da cidade [...] Quando eles sentaram com a gente que falaram das 

dificuldades que eles tinham, a necessidade que eles passavam, ai foi que a gente foi 

abrindo os olhos. Todo mundo ficou muito emocionado com isso e foi ai que a gente 

botou na cabeça: vamos trabalhar, vamos tentar mudar nosso município. 

 

 

Ainda no aspecto do comportamento N1 destacou que o Projeto contribuiu, também, 

para a mudança de comportamento de seus colegas: 

 

N1: Por que é sempre assim, quando fala em jovem eles pensam o quê? Já pensam em 

coisa ruim. A maioria das pessoas hoje em dia se vê uma galera de jovens ali se 
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divertindo, brincando, hoje em dia, a maioria das pessoas já pensam assim: já tão 

bebendo, já tão se, é, fazendo coisa que não presta, mas eles não param pra pensar que 

aqueles jovens podem, é o futuro, por que não dá oportunidade? O OASIS deu 

oportunidade à gente. Muita da gente aqui tinha a vida com, como muitos jovens têm 

por ai, num vin, num vinham pra escola, vinha pra escola por que a galera tá na escola, 

vamos pra escola bagunçar, vamos atormentar a diretora pra a diretora botar na diretoria, 

porque eles gostavam muito de ver a diretora atormentada. Hoje não.   

 

 N2 percebeu que a sua postura para com as outras pessoas assumiu características 

desinteressadas, passando a um comportamento mais voltado para o coletivo. Isso acabou por 

influenciar a relação com a família:    

 

N2: É, eu acho que mudei. Um exemplo disso é que estou mais atencioso com minha 

família, mais carinhoso.   

 

 

Ao ser questionado se o OASIS abordou a relação familiar, ele afirmou: 

 

N2: Não, a relação familiar não, mas a relação com os colegas. Aí você já tira uma 

base para outras coisas. 

 

 

O trabalhar em grupo desenvolveu em N2 uma melhor forma de se relacionar, de um 

modo geral, com as pessoas, e com a sua família.    

Em N4 foi observadas mudanças na relação familiar, com amigos e com autoridades 

do município. Com a família passou a ter relação mais argumentativa e de busca pelo respeito 

às opiniões que emite. Com os amigos passou a despertá-los para ter uma postura diferente na 

comunidade, tentando passar para eles a sua vivência no Projeto. No que diz respeito às 

autoridades do município, passou a ter uma relação de fiscalização, como, também, de cobrança 

por ações que tragam benefícios para o município. 

As mudanças de comportamentos identificadas estão relacionadas diretamente com 

mudanças em valores e atitudes, como identificadas por Leão e Mello (2003), quando destacam 

que os valores pessoais são entendidos como determinantes de atitudes que, por sua vez, são 

entendidas como indicadores de comportamento. Os princípios voltados para o respeito ao 

próximo, para o bem comum, para a valorização da natureza, para a autoconfiança, dentre 

outros, trouxeram para os alunos novas atitudes, resultando em novos comportamentos sociais, 

com a família, com a escola, com autoridades municipais, dentre outros.          
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4.4.2 – Capital Social 

 

Diante do objetivo do empreendedorismo social em combater a pobreza e a exclusão 

social, como destaca Oliveira (2008), o capital social se apresenta como importante elemento a 

ser buscado. Após o empoderamento, há a necessidade que a sociedade civil seja fortalecida, 

atuante, passe a ter relações de confiança e cooperação entre os membros e que esteja sempre 

participando de momentos em que os interesses sociais estejam sendo abordados, ou seja, é 

preciso o estímulo à participação cívica (D’ARAUJO, 2003; MELO NETO; FRÓES, 2002). 

Os entrevistados, ao serem perguntados se haviam sido despertados para o aspecto da 

confiança, ou seja, para o ato de acreditar que, quando necessário, as pessoas agirão de forma 

correta, previsível (PUTNAM, 2007; RENNÓ, 2001), foi percebido em todos o 

desenvolvimento desta característica. De forma consensual atribuíram esse desenvolvimento ao 

fato de trabalharem em grupo, tanto nas formações do Projeto OASIS e nas pesquisas de 

campo, quanto nas intervenções que realizaram:   

 

V5: Passei a confiar muito nos meus amigos. 

 

N4: [...] Porque se eu não tiver confiança na pessoa que tá comigo, eu num vou ter um 

bom trabalho. 

 

N5: [...] Acho que o Projeto, apesar de eu já ter, eu já tinha, mas o Projeto reforçou 

tudo isso, essa confiança, autonomia, o Projeto sempre vem reforçando mais ainda. 

São pessoas mais diferentes. Na escola a gente convive, mas, no Projeto, foram 

pessoas diferentes, pessoas novas, essas formações, então ajudou mais ainda. 

 

N3: Olha, é, antes do Projeto eu não tinha muitas amizades com esse pessoal do 

assentamento, ai começou esse Projeto, ai todo mundo em grupo, em reunião e tudo, aí 

nós tivemos uma amizade maior, entendeu, pra conseguir o que a gente quer fazer no 

Projeto. 

 

 

V2, apesar de apresentar certo desenvolvimento em relação aos demais alunos, 

ressaltou que o aspecto da confiança foi despertado nele, apresentando como causa o agir em 

grupo nas ações do Projeto OASIS. 

N2, ao ser perguntado o que achava do desenvolvimento da confiança no próximo 

destacou: 

 

N2: É bom, porque você passar confiança é até, alguém dizer vou dar porque tenho 

confiança nele, você tá passando confiança para aquela pessoa. Isso é legal. 
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V1 e V3 destacaram que, mesmo tendo problemas de relacionamentos com integrantes 

do Projeto, o fato de trabalhar em grupo os levou a superar desavenças, desenvolvendo neles o 

aspecto da confiança: 

 

V1: [...] a gente tinha que ter, tipo, um companheirismo por mais que a gente não se 

batesse muito mas tinha que ir lá. Então isso surgiu logo, de início um 

companheirismo, daí vieram as outras coisas. 

 

V3: [...] porque tem pessoas aqui que passa por mim na rua e nem fala. [...] do Projeto 

mesmo, pessoas que passa aqui e nem se fala por conta: há eu sou filho de político e 

fulano não é, fulano mora em assentamento, é só a gente aqui, aí o correto, na hora do 

correto a gente tem que se encontrar com fulano. De certa forma a gente tem que 

aprender a confiar. 

 

N1 destaca que, além de ter sido desenvolvido o aspecto de confiar nos colegas, ela 

percebeu também que foi melhorada a relação de confiança entre pais e filhos como 

consequência da atuação dos jovens no município: 

 

N1: Eles confiaram mais na gente, assim, confiaram mais na gente, os pais confiaram 

mais nos filhos que tinham. [...] Não que não confiassem, mas confiaram [...] naquele 

modo de pensar do filho deles entendeu? Ai confiaram mais na capacidade dos jovens 

[...]. Que o jovem num é só pra fazer baderna nem bagunça na cidade, eles também 

ajudam.      

 

 

O fato de desenvolverem todas as atividades em grupo exigiu mais tempo juntos, se 

conhecendo melhor, formando novas amizades e/ou aprofundando as já existentes e/ou mesmo 

passando a conviver com pessoas que antes não se tinha oportunidade, identificando 

características e peculiaridades uns dos outros e convivendo com elas, despertando, assim, 

naturalmente, o aspecto do confiar, do acreditar que a pessoa agirá de forma adequada quando 

necessário, de acordo com o que afirma Putnam (2007). Esse convívio proporcionou, também, 

de forma natural, que as ações entre eles se tornassem previsíveis, conhecidas, consolidando 

ainda mais o aspecto do confiar, confirmando o posicionamento de Rennó (2001) quando 

destaca que a confiança entre as pessoas é gerada pela garantia de que elas se comportarão de 

modo previsível.  

No contexto do capital social e, consequentemente, do empreendedorismo social, as 

relações de confiança se apresentam como elementos essenciais ao alcance de objetivos e, 

também, como impulsionadoras de outras ações. Desta forma, o desenvolvimento da confiança 

entre os alunos levou-os a desenvolverem o aspecto da cooperação.   
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A cooperação, relação que ocorre entre pessoas objetivando o alcance de objetivos 

comuns sob contexto de respeito, interação, tolerância, entre outros aspectos (MAÇADA; 

TIJIBOY, 2011), igualmente foi identificada nos participantes desta pesquisa. Percebeu-se que 

o ato de cooperar foi desenvolvido nos jovens, oriundo da relação de confiança obtida ao 

trabalhar em grupo. A partir do momento em que os jovens iam se conhecendo, interagindo, 

passando a compartilhar experiências, opiniões e desenvolvendo trabalhos e atividades em 

grupos, foi sendo desenvolvida a confiança resultando, assim, na cooperação, pois, para os 

propósitos que passaram a ter, a confiança e a cooperação tornaram-se essenciais. Putnam 

(2007), ao abordar a relação entre confiança e cooperação, havia identificado que, quanto maior 

o grau de confiança entre as pessoas, maior a probabilidade de tais se ajudarem, colaborando 

para o bem comum.  

 

N4: Porque se eu não tiver confiança na pessoa que tava comigo, eu num vou ter um 

bom trabalho. Se eu não tivesse a solidariedade com ela para ajudar e ela comigo não 

vai sair um bom trabalho. Eu acho que o despertar disso tudo contribuiu para melhorar 

o meu trabalho em grupo. 

 

N5: O Projeto ajudou bastante a gente, a pessoas que eram muito individualistas, a 

trabalhar em equipe 

 

V1: [...] eu tou buscando, ajudando os outros, porque antigamente era só pra mim [...]. 

Hoje não, no OASIS a gente procura fazer pros outros.     

 

V5: [...] Num cooperava com ninguém não. Eu falava só pra mim mesmo. Mas agora. 

 

V3: [...] a partir do momento que você faz um grupo de trinta pessoas, você tem que 

conviver com trinta pessoas, e a gente tem uns do assentamento, uns [...], aí você tem 

que ter uma visão de cooperação muito grande.   

 

N2: É cooperação porque se fosse individual, acredito que não seria a mesma coisa. 

Você, às vezes, vai falar e esquece, aí chega a outra pessoa e complementa. 

 

 

N1 faz referência ao desenvolvimento da cooperação com seus colegas de projeto, 

tanto no processo de aprendizagem quanto nas atividades, fruto do trabalhar em grupo. 

Também fez alusão à cooperação que existiu entre os membros do Projeto e a comunidade. 

   

N1: Cooperação era assim, se tinha um trabalho na escola, se tinha uma coisa na 

quadra da escola a família ia, as famílias dos alunos iam. Há, o grupo do OASIS vai 

fazer um projeto lá na escola hoje, as mães [...] que podia ir, ia lá ver realmente o 

trabalho que o OASIS tava fazendo. [...] as mães davam idéias pra a gente, por que 

vocês num trabalham lá? A gente ia lá e adotava aquela idéia delas e trabalhava.  

 

 

Essa relação de troca de informações e experiências proporcionou o desenvolvimento 

de projetos os quais objetivaram o alcance de melhorias sociais.  
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V2 destacou que já havia trabalhado em grupo, mas, na forma como ocorreu no 

OASIS, foi diferente do que já havia vivenciado, ressaltando que, no Projeto, os alunos do 

grupo tinham pensamentos diferentes, e, tais eram expostos, para, juntos, buscarem um acordo e 

realizarem atividades.  

 

V2: cada um já tinha um modo de pensar. Cada um tinha um modo de pensar 

diferente. Aí a gente se unia pra chegar num acordo comum.    

 

Porém, não houve maior desenvolvimento neste aspecto, pois, V2 afirma que já 

possuía a característica de cooperar antes mesmo de fazer parte do OASIS e, ainda, pelo fato de 

suas opiniões, geralmente, divergirem dos seus colegas, levando-o a não contribuir com 

algumas discussões que se constituem em “perda de tempo”, de acordo com o aluno. 

O fato de V2 ter tido desenvolvimento na confiança e na cooperação lhe proporcionou, 

de certa forma, mudanças na relação com as pessoas que convive, influenciando assim no seu 

comportamento.  

Para que o empreendedorismo social se desenvolva, como destaca Melo Neto e Fróes 

(2002), há a necessidade de que a sociedade seja forte, atuante e consiga resolver os seus 

problemas sociais, ou seja, há a necessidade do fortalecimento do capital social. A cooperação 

se apresenta como um dos elementos importantes para se alcançar esses propósitos e o seu 

desenvolvimento, nos entrevistados, se constituiu como ganhos na busca de condições de vida 

digna.         

A participação dos entrevistados em atos, reuniões e sessões voltados para assuntos 

ligados à coletividade foi percebida apenas nos alunos N3, V3 e N4.  

N3 destaca que passou a perceber importância de participar de assuntos relacionados à 

sociedade na medida em que o Projeto foi acontecendo. Ao ser perguntada se após o Projeto 

estava mais participativa de reuniões, atividades que tratassem de assuntos que envolvesse a 

sociedade, ela destacou:  

 

N3: Mais participativa, pois quando sempre falava, assim, nas palestras que iria ter, 

reunião, eu nem ligava. Mas depois eu percebi que é importante pra mim e como pra 

todos.    

 

V3 já possuía aspectos de participação cívica, pois, faz parte da FETARN e participa 

de eventos locais, regionais e nacionais, regularmente, em que são discutidos assuntos voltados 

à vida do homem do campo. Isso tem proporcionado, cada vez mais, um despertar para cobrar 

das autoridades benefícios e ganhos sociais para a população.  
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Dentre os alunos que se desenvolveram no aspecto da participação cívica destaque 

também para N4, que despertou para assuntos voltados para o desenvolvimento da sociedade. 

Na busca de conhecimentos nesta área começou a frequentar a Câmara dos Vereadores, pois, 

destaca que lá iria ter acesso ao que estava sendo aprovado em projetos e finanças para o 

município, como também, passou a participar do Selo UNICEF
10

, como representante jovem do 

município, possibilitando o acesso a vários dados que retratavam a realidade municipal. O 

resultado foi que ela passou a fiscalizar, como também, a cobrar ações sociais efetivas das 

autoridades municipais: 

 

N4: [...] porque o nosso município é assim, entra muita verba, mas você não vê nada 

de diferente no município. Pra onde vai esse dinheiro? Eu nunca tinha tido a 

preocupação, mas hoje em dia eu sempre procuro, entendeu, assim, quando eu posso 

eu vou pra Câmara, porque na Câmara você tem muito acesso a essas coisas. Tem um 

vereador que ele fala mesmo, entendeu, ai sempre que eu posso eu vou à Câmara. 

Mainha diz: mulher porque, eu não sei o que você faz lá, é muito chato. E eu digo: 

mainha eu quero saber das coisas. Porque lá tem muita discussão e eu gosto, porque eu 

quero saber a verdadeira realidade do município. Eu queria um dia chegar para o 

prefeito e perguntar por que, mas não tem como, entendeu, perguntar porque ele não tá 

fazendo nada pelo município. 

 

Em relação ao Selo UNICEF, destacou: 

 

N4:[...] Eu fui convidada para ser representante jovem do meu município no Selo 

UNICEF né,[...] ai eu aceitei. Antes eu tinha sido, na primeira tentativa do Selo, eu 

tinha sido convidada, mas eu não quis. Ai quando foi dessa vez, eu senti aquela 

vontade de participar, entendeu? Para saber o que estava acontecendo mesmo no 

município, porque através do UNICEF a gente tem, a gente tem acesso a vários dados: 

de mortalidade infantil, de tudo. Então eu achei muito interessante participar disso. Eu 

acho que o OASIS me ajudou a ter vontade e força para participar. 

 

Fez referência a um diálogo que teve com um vereador quando cobrou uma postura 

diferenciada na Câmara:  

 

N4: [...] na época da política, eu conversei muito com ele [...] e falei muito sobre isso, 

que ele nunca tinha visitado os municípios, digo os assentamentos. Ai eu disse: [...] 

por que você nunca visitou os assentamentos? Ai ele fez: [...] isso foi uma deficiência 

muito grande do meu mandato. E eu: pois é, porque uma coisa que eu acho muito 

errado nos políticos, eles só vão atrás das coisas em época de política. E eu conversei 

muito com ele, entendeu? E ele disse que muitas vezes ele era insatisfeito com as 

coisas na Câmara, mas ele não pode fazer nada porque ele era do lado do prefeito e ele 

                                                 
10

 O Selo UNICEF - Município Aprovado trata-se de um reconhecimento internacional que o município pode 

conquistar pelo resultado dos seus esforços na melhoria da qualidade de vida de crianças e adolescentes. A partir de 

um diagnóstico e de dados levantados pelo UNICEF, os municípios que se inscrevem tem a possibilidade de 

conhecer melhor sua realidade e as políticas voltadas para infância e adolescência. Com dados concretos e com o 

apoio popular em nível de participação, o município passa a ter condições de rever suas políticas e repensar 

estratégias. Disponível em: <http://www.selounicef.org.br/?op=1&k=1>, acessado em: 15 jun. 2011.   

http://www.selounicef.org.br/?op=1&k=1
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tinha que fazer aquilo que o prefeito pedia. [...] eu parecia uma pessoa conversando 

com ele, tipo uma mãe, eu dei tanto carão nele, falando com ele. Eu disse: [...] você 

não pode fazer isso não. Ai ele disse, [...] você vai me dar seu voto? E eu: eu não vou 

dá meu voto a você mais não, porque eu darei meu voto a você pela amizade, mas um 

voto não se dá pela amizade, você dá pelo que você acha que ele vai fazer. 

 

 

A participação efetiva naquilo que é público, como afirma Putnam (2007), é restrita 

quando comparada à evolução percebida em outras subcategorias, a exemplo da cooperação e 

confiança. N4 foi a que mais se evidenciou no desenvolvimento da participação cívica e se faz 

interessante observar que tal se trata de uma das alunas mais novas entre os entrevistados e do 

Projeto, que não se interessava pela realidade do seu município até participar do Projeto 

OASIS.  

O não despertamento, de forma acentuada, dos alunos para o civismo pode ser 

associado ao contexto social aos quais encontram-se inseridos, ou seja, a região nordeste do 

Brasil, que por anos sofreu, e em alguns lugares sofre ainda, com a força do coronelismo e do 

autoritarismo daqueles que detém a terra, o poder.   

 

4.5 – Protagonismo Juvenil 

 

No aspecto da atuação dos jovens entrevistados em seus municípios após o acesso às 

formações do OASIS, todos destacaram as atividades de benefícios sociais, idealizadas e 

desenvolvidas por eles em grupo. As atividades mais presentes nos relatos consistiram em 

palestras ou oficinas que ministraram sobre diferentes assuntos, às suas comunidades, 

utilizando a mesma metodologia do Projeto. Dentre os entrevistados foi percebido que, apenas 

V3 e V2, já haviam se envolvido em atividades similares pela FETARN e pela igreja.         

N1 destaca, como atividades em que participou ativamente, palestra de conscientização 

sobre gravidez na adolescência e doenças sexualmente transmissíveis e o projeto “Escola 

Limpa”, que objetivou conscientizar alunos da importância de não sujar as escolas, jogando o 

lixo em lugares apropriados. Ainda, o projeto “Criança Feliz”, quando visitou, juntamente com 

seus colegas de Projeto, uma comunidade pobre do município levando comida e roupa, 

desenvolvendo atividades com crianças e conversando com moradores sobre a realidade em que 

encontravam-se inseridos. Assim como N1, V1, ao falar das suas atividades, destacou também a 

participação no projeto “Criança Feliz” e ressaltou o desenvolvimento do projeto de 

“Conscientização sobre Drogas”, no qual destacou que tal foi desenvolvido a partir do perceber 

o crescimento do número de jovens consumindo drogas em seu município. 
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N2 e V2 destacaram, como atividades realizadas, as palestras que ministraram sobre 

políticas públicas que objetivaram levar os jovens a refletirem como estava a política do 

município e o papel que deviam assumir. Destacaram, ainda, o evento comemorativo da 

emancipação da cidade, em que arrecadaram livros para serem doados às escolas, convocaram a 

comunidade para participar de palestra sobre reciclagem, sexualidade e atividades culturais. N2 

destacou, também, a palestra sobre as drogas como atividade realizada, que surgiu da 

necessidade percebida pelo grupo ao observar o contexto o qual encontravam-se inseridos:  

 

N2: Mas o das drogas foi para tirar as crianças, porque aqui é, você andando na rua, 

você vê muitas crianças já fumando, essas coisas assim, com adultos, os adultos 

incentivam. 

 

 

V3 destacou atividades que realizou na preservação do meio ambiente ao perceber que 

a comunidade não se importava com isso, mediante projeto específico que visava à 

conscientização da comunidade a jogar lixo em locais apropriados. Registrou, também, o 

projeto da Horta, que consistiu em produzir hortaliças para utilização na merenda escolar, o 

projeto de Arborização da Escola, que plantou mudas nas escolas para tornar o ambiente mais 

agradável e levar os alunos a valorizarem o meio ambiente, e, ainda, o projeto “Kids”, que 

consistiu no desenvolvimento de trabalhos socioeducativos com crianças no assentamento em 

que reside. 

N3 não desenvolveu tantas atividades quando comparada à colega de município V3, 

fazendo referência, apenas, ao projeto da Horta. Destaca que a não realização de mais 

atividades foi em decorrência dos componentes do Projeto, em sua maioria, residirem em 

assentamentos (área rural), dificultando assim a interação entre ela e eles, já que tal reside na 

cidade (área urbana).    

N4 e V4 destacaram, como atividades realizadas, a oficina que ministraram intitulada 

“Adote o seu Lixo”, que visava conscientizar alunos quanto à importância da não poluição do 

meio ambiente. Destacaram, igualmente, o projeto da Horta. N4 fez referência, ainda, ao 

projeto de Arborização, e a participação no selo UNICEF. 

As atividades realizadas por V4 permitiu conhecer a realidade do município:   

 

N4: Eu sempre fui muito fechada, guardada das coisas, então eu acho que a 

Intervivência, através dos projetos, eu sai mais de casa, eu fui vê mais a realidade das 

coisas. Pronto, a gente foi para um assentamento, a gente começou a ver a realidade 

verdadeira, a realidade das pessoas. Ai a gente foi vê, visitar as crianças de um hotel, 

um hotel que tem ali abandonado, entendeu? A gente começou a vê a realidade das 

pessoas de frente, porque eu não conhecia. Eu moro num município que muitas vezes 

eu não sei a realidade das pessoas. Eu acho que os projetos, desde esse de arborização, 
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e outros que a gente foi nas coisas, na sociedade, a gente foi vê as coisas que eu não 

conhecia no meu município, que eu não sabia que a sociedade do meu município 

passava, entendeu? 

 

 

V5, como outros, ao destacar as atividades realizadas em seu município, fez referência 

a projetos como: o malefício do uso de drogas; sexo, envolvendo abordagens como gravidez na 

adolescência e doenças sexualmente transmissíveis; destinação do lixo; hortas nas escolas. 

 Já N5 não participou, ativamente, realizando formações e palestras, mas, sim, dando 

apoio a atividades de conscientização, como as que ocorreram sobre sexualidade e meio 

ambiente.  

Este trabalho buscou também saber dos entrevistados se suas atividades são percebidas 

pelos munícipes. Apenas N2 registrou que as pessoas do município não perceberam as 

atividades realizadas por ele e seus colegas. Ressaltou que, por diversas vezes, convidou 

pessoas do município para participarem de atividades e as pessoas não compareciam ou se 

apresentavam em pequeno número. Este fato, para N2, foi considerado uma prova de que as 

pessoas não conseguiam perceber os benefícios que as atividades desenvolvidas por eles 

poderiam trazer para a vida delas. Porém, o seu colega de município, V2, já teve posição 

diferente, destacando que a comunidade consegue perceber as atividades realizadas por eles: 

 

V2: Eu creio que sim, que tem algumas coisas que mudaram tipo o ponto de vista dos 

alunos que participaram das oficinas de políticas públicas, que eles, como a gente 

conversou lá, eles tinha o ponto de vista de comprar voto e vender seus votos. Já 

quando a gente terminou, eles começaram a pensar diferente. E a conscientização do 

lixo também que ajuda, de certa parte, a melhorar a limpeza da cidade. Não levando o 

lixo de um canto pro outro. 

 

 

São identificadas duas opiniões diferentes em alunos de um mesmo município, os 

quais, juntos, desenvolveram atividades. A provável causa disso é o fato de V2 ter certo 

amadurecimento, conforme já exposto, em comparação a N2, levando-o a ter pensamento mais 

abrangente em relação ao benefício das ações que realizou.   

V1, V4 e V5 destacaram que, parte da comunidade, consegue perceber os benefícios 

das atividades. Os demais alunos ressaltaram que as comunidades perceberam os benefícios das 

ações desenvolvidas por eles: 

 

N3: Por que como tem muitas palestras né, ai o pessoal sempre vão, ai sempre quando 

alguém vai jogar o lixo assim, sempre tem alguém que repreende, ai a outra pessoa que 

ta olhando vê e aprende também. E muitas pessoas que vem visitar aqui [...], sempre 

fica elogiando, diz que a cidade é muito limpa. 
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N5: [...] Na comunidade também, os projetos que a gente tem elaborado eles tem visto 

o nosso interesse e tem visto que é uma oportunidade não só pra gente, mas também 

pra comunidade, para o crescimento da sociedade.  

 

 

N1 destacou que pais de filhos não participantes do Projeto, mas que, participaram de 

atividades, perceberam mudanças nos jovens e afirma que isso ocorreu como consequência da 

relação de aprendizagem de jovem para jovem.  

Para V3, além da comunidade receber e perceber as ações dela e de seus colegas, 

houve também o reconhecimento do prefeito da cidade:  

 

V3: Elogiam! O prefeito nos elogiou e nos chamou até pra um evento que ia ter aqui 

na comunidade. Só que não teve, pra ver um reconhecimento, pra nos apresentar com 

um projeto que ta fazendo ações para o município, pra o município.       

 

Ao observar as atividades desenvolvidas pelos entrevistados, através do que 

destacaram, percebe-se que tais surgiram de necessidades que eles identificavam. De acordo 

com o que eles iam percebendo, ao observar a realidade de seus municípios, eles iam tendo 

idéias e colocando em prática através da realização de oficinas, palestras e intervenções nos 

municípios. No intuito de confirmar ainda mais este entendimento destaque para a fala de V1:  

 

V1: A gente ia fazer um projeto que conscientizava os motorista e os motociclista pra 

eles terem, porque assim, eu tava em [...], eu e um doidinho do OASIS, aí um senhor 

ia passar, aí eu até fastei por ética, mas só que ninguém respeita né? Ai ele ia passar, aí 

um carro veio, aí parou. Tava atravessando, aí um carro parou e esperou ele passar. Aí 

os outros carros passaram, aí olha aí a primeira pessoa que eu vejo parar numa faixa de 

pedestre pra passar um senhor. Aí é, então vamo fazer um projeto que fale sobre isso. 

 

 

Da mesma forma que V1 pensou em projetos a partir da observação, os demais 

entrevistados também seguiram este caminho. Das necessidades percebidas se pensava em 

atividades que viessem a contribuir para melhorar a vida em seus municípios, realizando-as. Há, 

assim, características de protagonismo destacadas por Costa (2010), como a iniciativa, pois, as 

atividades partiam da observação de necessidades presentes; a liberdade, pois, as ações eram 

livremente pensadas e efetivadas visando ao bem social e não ao atendimento de interesses 

específicos; o compromisso, pois, os alunos tinham o entendimento e sabiam a importância do 

que estavam fazendo, se responsabilizando pelos seus atos.   

O desenvolvimento das atividades dos jovens em seus municípios, como afirmam 

Costa e Vieira (2006), extrapolaram os interesses individuais e familiares, e se voltaram para 
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interesses da sociedade, através da realização de ações, caracterizando assim o protagonismo 

juvenil. Mesmo N3, que destacou, unicamente, a Horta como atividade que ajudou a realizar, 

confirma a abordagem de Souza (2009), quando destaca que jovens protagonistas são 

considerados atores sociais que desenvolvem ações tanto para si quanto para a comunidade. 

Foi observado que as atividades, pensadas e efetivadas conjuntamente, poderia surgir 

de qualquer aluno, após debatida em grupo. De acordo com Costa (2010), a atuação juvenil, no 

alcance de melhorias sociais, pode ocorrer tanto individualmente como em grupo, o que não 

reduz o mérito do protagonismo.  
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5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O propósito desta pesquisa consistiu, baseando-se na perspectiva do 

empreendedorismo social, em analisar a estratégia socioeducativa do Projeto de Intervivência 

Universitária OASIS na formação de agentes, no contexto juvenil, de desenvolvimento 

comunitário. Para que isto fosse possível houve a necessidade de entender em que consiste o 

empreendedorismo social, identificando suas características, a partir de autores como Melo 

Neto e Fróes (2002) e Oliveira (2004a; 2004b; 2008; 2010), como também o protagonismo 

juvenil, no qual se utilizou como referências Costa e Vieira (2006), Costa (2010) e Souza 

(2009).  

O empreendedorismo social, tomando-se como referência Melo Neto e Fróes (2002), 

trata da necessidade de que pessoas adquiram nova forma de ver e de se portar diante da 

realidade, assumindo posturas de participação e atuação social. A educação popular, neste 

contexto, se apresenta como importante elemento para o alcance dos objetivos do referido 

empreendedorismo, contribuindo assim no processo de conscientização e na busca por uma 

sociedade justa e igualitária. No alcance desses objetivos importante se faz as contribuições dos 

jovens através das suas ações.  

Após a explanação teórica foi descrito, neste trabalho, a estratégia socioeducativa 

aplicada no Projeto OASIS, que se voltou a levar os alunos a conhecerem, primeiramente, a 

realidade e, posteriormente, a discuti-la em sala de aula, dotando os alunos de conhecimentos 

para que desenvolvessem atividades que trouxessem benefícios sociais em seus municípios, 

utilizando-se, no processo de ensino-aprendizagem, elementos da educação popular, abordadas 

por Freire (1997; 2008a; 2008b). Contemplou a construção do conhecimento entre educador-

educando e educando-educador, relações de parcerias e de diálogo entre formador e formando, 

respeito à cultura dos alunos utilizando-se de assuntos adequados à realidade dos formandos e a 

utilização de variados recursos na problematização dos assuntos abordados.  

Posterior à descrição da metodologia do Projeto, buscou-se observar, nos alunos, 

desenvolvimentos (inter)pessoais nas categorias empoderamento e capital social, retiradas da 

abordagem do empreendedorismo social, e, em relação à categoria protagonismo juvenil.  

No aspecto do empoderamento, foi percebido que os alunos, de modo geral, 

desenvolveram novos valores que resultaram em mudanças de atitudes e de comportamentos. 

Os desenvolvimentos dos alunos, nesta categoria, foram variados e diferenciados e ocorreram: 

no aspecto ambiental, já que alguns passaram a ter uma relação de preocupação e respeito com 

o meio ambiente; na melhoria nas relações interpessoais; no desenvolvimento da autoconfiança 
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resultando assim na melhora da auto-estima; no desenvolvimento da autonomia; e no aspecto da 

preocupação e busca por melhorias sociais. 

Na categoria capital social foram identificados desenvolvimentos, em todos os alunos, 

das subcategorias confiança e cooperação, fruto das relações construídas pelos jovens ao 

trabalharem em grupo. Já a participação cívica foi uma subcategoria em que o desenvolvimento 

foi percebido de modo restrito.    

No aspecto do protagonismo juvenil foi observado o desenvolvimento de ações 

visando à geração de benefícios sociais, idealizados e realizados a partir de grupos, consistindo, 

assim, em ações protagônicas e, também, empreendedoras.  

Diante do exposto, pode-se considerar que a estratégia socioeducativa do Projeto 

OASIS de Intervivência Universitária, dentro do contexto do empreendedorismo social, trouxe 

importantes contribuições para o desenvolvimento dos entrevistados nas categorias 

empoderamento e capital social, elementos que compõem o empreendedorismo social, 

influenciando no desenvolvimento de atividades, pelos jovens, nos municípios aos quais 

pertencem.   

Todavia, não obstante os resultados que o Projeto alcançou, identificados nos jovens 

entrevistados, se faz importante destacar alguns pontos observados pelo autor deste trabalho em 

relação ao Projeto OASIS os quais poderiam resultar no alcance de melhores resultados no 

aspecto do desenvolvimento e da atuação juvenil.  

Foi percebido falhas no acompanhamento dos jovens no intervalo de uma formação e 

outra, já que os supervisores municipais, os quais eram professores de escolas do ensino médio 

nos municípios participantes, não interagiram nem acompanharam os alunos da maneira que a 

proposta do Projeto OASIS se propôs a trabalhar. Dessa forma, faltou um melhor 

acompanhamento das atividades desenvolvidas pelos alunos nos seus municípios, das 

dificuldades encontradas ao realizá-las e das frequências deles nas ações do Projeto.  

Outro ponto percebido foi ausência da abordagem, pelo Projeto, de alguns assuntos 

próprios do universo juvenil, como sexualidade, drogas, arte, cultura e esporte. Ao observar a 

atuação dos jovens percebeu-se o desenvolvimento de ações voltadas para questões do dia-a-dia 

juvenil, como projetos voltados para conscientização do não uso de drogas, do sexo seguro, 

dentre outros. Assim, seria importante também, que no processo formativo, os alunos tivessem 

tido acesso a formações em assuntos próprios do seu momento de vida.          

O processo avaliativo realizado pelos alunos após cada formação apresentou também 

falhas, já que as avaliações eram apenas verbais. Isso proporcionou, de certa forma, a inibição 

dos alunos a expressarem suas opiniões sobre como estava ocorrendo o processo de ensino-
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aprendizagem. Seria adequado assim, além da avaliação falada, dar oportunidade aos alunos de 

se expressarem de forma escrita para que assim a equipe gestora pudesse ter real impressão dos 

posicionamentos dos alunos em relação ao Projeto, melhorando assim nas deficiências 

identificadas.         

A partir da abordagem teórica, dos resultados alcançados e do caso estudado por esta 

dissertação permite-se recomendar novas pesquisas, como: analisar o desenvolvimento político 

dos alunos participantes do Projeto OASIS, já que, neste trabalho, não se buscou analisá-lo de 

forma específica; analisar o desenvolvimento das outras categorias do empreendedorismo 

social, não abordadas neste trabalho, nos alunos do Projeto OASIS; analisar a influência do 

Projeto OASIS, no aspecto do empreendedorismo social, na vida dos formadores, já que parte 

deles possui formação acadêmica, ou estão se formando, em Administração, possuindo assim 

um viés de mercado (lucro, competitividade, ganhador, perdedor, individualismo, etc), o qual 

difere do objetivo central da gestão social; identificar, nos formadores, os seus entendimentos e 

opiniões sobre a estratégia socioeducativa do Projeto OASIS, como também os seus níveis de 

desenvolvimentos oriundos da participação na Intervivência Universitária e do processo de 

ensino e aprendizagem desenvolvido no Projeto; buscar saber, junto aos familiares, professores, 

diretores de escolas, membros da comunidade, além de autoridades municipais quais 

impressões que tinham dos alunos entrevistados antes de participarem do Projeto e quais 

mudanças, caso tenham ocorrido, percebidas após a participação deles no Projeto OASIS, 

obtendo-se assim informações que dariam a possibilidade de se ter um conhecimento variado da 

influência da estratégia socioeducativa de tal Projeto na vida dos alunos.       
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APÊNDICE A – Identificações e Descrições dos Projetos aprovados pelo CNPq referente ao 

edital MCT/CNPq/CT-Agronegócio/MDA nº 23/2008 – Programa Intervivência Universitária
11

 

 

- PROPOSTA: Inserção Tecnológica e Inclusão Digital 

 

1) PROJETO: Tecnologia social para inclusão digital e apropriação do fazer midiático por 

jovens rurais 

Coordenadora: Prof. Ada Cristina Machado Silveira  

Universidade Vinculada: UFSM - Universidade Federal de Santa Maria - RS 

Abordagem: Compromisso com a transformação social, o diálogo entre diferentes saberes, 

ações com relevância e eficácia social, sustentabilidade socioambiental e econômica. Objetivos: 

implementação de um processo pedagógico continuado para os jovens de 12 a 18 anos 

envolvidos diretamente no projeto, seus familiares e a sociedade do município de Dilermando 

de Aguiar em geral; inovação e práticas de apropriação de técnicas de sistematização dos 

conhecimentos de comunicação digital; disseminação da acessibilidade e apropriação das 

tecnologias digitais de telefonia, internet, tv e vídeo, produção sonora e produção gráfica; 

difusão e ação educativa no âmbito das tecnologias de comunicação digital; implementação de 

processos participativos de planejamento, acompanhamento e avaliação de atividades de 

apropriação de linguagens digitais aplicadas a suportes midiáticos gráficos, radiofônicos, 

audiovisuais, televisivos, internet e de telefonia, vinculados a diversas atividades de promoção 

do turismo rural e do agronegócio. 

 

02) PROJETO: Levando a informática do Campus ao Campo 

Coordenadora: Profa. Selma Terezinha Milagre 

Universidade Vinculada: Universidade Federal de Goiás – GO 

Abordagem: Difundir conhecimentos da área de computação para jovens alunos da zona rural, 

em específico, o conhecimento em informática existente no Campus Catalão da Universidade 

Federal de Goiás para os jovens pertencentes à zona rural de Catalão no estado de Goiás, 

buscando assim a inclusão social e digital.  

 

- PROPOSTA: Conhecimentos Técnicos para aplicação no campo 

 

03) PROJETO:  Intervivência no Oeste Potiguar 

Coordenador: Prof. Alan Martins de Oliveira  

Universidade Vinculada: Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - RN 

Abordagem: Fazer com que jovens, que tem interesse ou atuam no campo, agreguem o 

conhecimento técnico sobre questões rurais, além de fomentar e estimular lideranças juvenis, 

cujas ações sejam baseadas em estratégias de desenvolvimento social e pessoal. 

 

04) PROJETO: Disponibilização de conhecimento técnico-científico para alunos do ensino 

médio profissionalizante na Região do Médio-Alto Uruguai Gaúcho. 

Coordenador: Prof. Braulio Otomar Caron 

Universidade Vinculada: Universidade Federal de Santa Maria – RS 

 

Abordagem: Criar uma dinâmica a fim de potencializar aos alunos da Fundação de 

Desenvolvimento, Educação e Pesquisa da Região Celeiro condições de acesso aos 

                                                 
11

 Visando facilitar a compreensão dos conteúdos dos projetos, tais foram divididos mediante as abordagens das 

suas propostas.  

 



107 

 

 

conhecimentos técnicos-científicos produzidos em projetos desenvolvidos pelo Laboratório de 

Agroclimatologia, vinculado ao Departamento de Agronomia do Centro de Educação Superior 

Norte do Rio Grande do Sul, nono Centro da Universidade Federal de Santa Maria, localizado 

no município de Frederico Westphalen-RS. Para tanto, a proposta do projeto consistiu em 

apresentar atividades a serem desenvolvidos pelos alunos em cinco subprojetos desenvolvidos 

na área da Universidade e um deles na área da Cooperativa Mista de Produção, Industrialização 

e Comercialização de Biocombustíveis do Brasil Ltda. 

 

05) PROJETO: Aplicação de métodos alternativos no controle de pragas e doenças para a 

agricultura familiar do sul do estado do Espírito Santo 

Coordenadora: Prof. Dirceu Pratissoli  

Universidade Vinculada: Universidade Federal do Espírito Santo - ES 

Abordagem: Capacitar jovens estudantes e residentes em zonas rurais como difusores de 

transferência de tecnologias em métodos alternativos de controle de pragas e doenças, para 

atenderem os agricultores familiares do sul do estado do Espírito Santo. 

 

06) PROJETO: Agricultura Modelo: Capacitação de jovens habitantes da zona rural da APA 

de Botucatu em agricultura sustentável 

Coordenador: Prof. Luiz César Ribas  

Universidade Vinculada: Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - SP 

Abordagem: Apropriação de tecnologia com vistas à inclusão social, acentuando o treinamento 

e a capacitação de jovens, provenientes da agricultura familiar, visando incentivar sua 

permanência no meio rural e torná-los multiplicadores diante de suas famílias, grupo geracional 

e comunidades locais e regionais, dos conhecimentos obtidos com a intervenção, de forma 

multidisciplinar e interdisciplinar, da Faculdade de Ciências Agronômicas e seus parceiros. 

Buscou instrumentalizar os jovens residentes na região de estudo com melhores condições de 

permanência no meio rural, evitando assim o êxodo rural. 

 

07) PROJETO: O jovem como multiplicador das boas práticas agrícolas na zona rural do 

município de Agudo/RS  

Coordenadora: Prof. Renato Zanella 

Universidade Vinculada: Universidade Federal de Santa Maria - RS 

Abordagem: Capacitar jovens estudantes da zona rural do município de Agudo-RS, 

selecionados de maneira aleatória, porém filhos de pequenos agricultores, para atuarem como 

multiplicadores dos conhecimentos sobre a importância da utilização correta de pesticidas e os 

riscos que os mesmos podem causar a saúde do homem e do meio ambiente. 

 

08) PROJETO: Capacitação em agricultura irrigada 

Coordenadora: Profa. Waleska Martins Eloi 

Instituto Vinculado: Instituto Centro de Ensino Tecnológico - CE 

Abordagem: Através de curso de capacitação em agricultura irrigada formar jovens da zona 

rural com conhecimentos técnicos e responsabilidade ambiental para serem agentes de 

desenvolvimento agrícola nas suas regiões.  

 

09) PROJETO: Projeto de capacitação de jovens da agricultura familiar do Planalto Norte 

Catarinense 

Coordenador: Prof. Walter Marcos Knaesel Birkner 

Universidade Vinculada: Fundação Universidade do Contestado - SC 

Abordagem: Estimular jovens que vivem no campo a vislumbrarem perspectivas de 

permanência no campo por meio de moderna gestão da propriedade rural. Para que isso 
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ocorresse o projeto buscou fornecer estratégias de capacitação e de reforço educacional voltadas 

à formação e preparo de jovens do meio rural. Dentre vários objetivos específicos, buscou-se: 

oferecer um conjunto sistematizado de conhecimentos e noções que auxiliem na capacitação 

para o gerenciamento da pequena propriedade rural; qualificar o jovem a enfrentar os desafios 

de um mundo globalizado, evitando a precarização da vida no campo, o êxodo rural e 

conseqüente aumento das desigualdades sociais; possibilitar o acesso ao conhecimento como 

condição necessária de uma participação cidadã no meio em que vive o jovem agricultor; dentre 

outros. 

 

- PROPOSTA: Inserção científica 

 

10) PROJETO: Entendendo a Variabilidade do Clima Regional no Nordeste Paraense 

Coordenadora: Profa. Maria Aurora Santos da Mota  

Universidade Vinculada: Universidade Federal do Pará - PA 

Abordagem: Analisar a variabilidade regional da precipitação no nordeste do Estado do Pará, 

fazendo a inserção científica, digital e social de 12 (doze) alunos da área rural dessa região. 

Visou, principalmente, aumentar a área de cobertura de medições pluviométricas na região 

nordeste do Estado do Pará, a fim de se ter conhecimento com maior detalhamento da 

ocorrência da precipitação, principalmente oriundas de convecção localizada. Aos jovens 

participantes serão proporcionadas visões mais amplas das mudanças climáticas que estão 

ocorrendo em todo o mundo, em especial na região nordeste do Pará, tendo como foco principal 

observação da precipitação e temperatura, e quais as possíveis causas e impactos sobre a 

sociedade. 

 

- PROPOSTA: Interação cultural 

 

11) PROJETO: Saberes musicais compartilhados: intervivencias universitarias com jovens 

rurais do Rio Grande do Sul no uso de tecnologias multimídia 

Coordenadora: Profa. Maria Elizabeth da Silva Lucas  

Universidade Vinculada: Universidade Federal do Rio Grande do Sul - RS 

Abordagem: Objetiva contemplar a demanda de quatro comunidades quilombolas da zona 

norte do estado do Rio Grande do Sul, por aprendizagens sócio-musicais sensíveis aos seus 

valores estético-culturais e à preservação do patrimônio imaterial local. O projeto propõe 

realizar um conjunto de oficinas e atividades acadêmicas pensadas como espaço de troca de 

saberes musicais, tecnológicos e culturais entre jovens quilombolas e estudantes de graduação e 

pós-graduação da UFRGS, aproximando esses jovens do convívio universitário, 

proporcionando-lhes uma aprendizagem intercultural inspirada nos métodos participativos e 

éticos da Etnomusicologia/Antropologia da Música - capazes de aliar às suas práticas estéticas a 

reflexão sócio-antropológica de suas mundiviências.  

 

- PROPOSTA: Fomento ao Empreendedorismo 

 

12) PROJETO: Trilhas Potiguares & Intervivência Universitária: Os Caminhos em Direção a 

Novos Saberes 

Coordenador: Profa. Deusimar Freire Brasil  

Universidade Vinculada: Universidade Federal do Rio Grande do Norte - RN 

Abordagem: Objetiva formar um grupo de 15 (quinze) jovens de 5 (cinco) assentamentos de 

reforma agrária do Território do Mato Grande, estado do Rio Grande do Norte, para 

participarem de 4 (quatro) etapas de intervivência universitária nas dependências acadêmicas da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Nesta região há criação de peixes do tipo 
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Tilápia, onde o processo de produção fica sob a responsabilidade dos homens e os jovens e 

mulheres têm se dedicado ao beneficiamento em filé e posta. Assim sendo, o projeto visa 

aproximar os jovens do Pólo de Tilapicultura, fortalecer os vínculos familiares, fortalecer a 

relação jovem-assentamento, além de permitir que tais desempenhem atividades de pequenos 

empreendedores comerciais dos produtos dos assentamentos.  

 

13) PROJETO: Intervivência Universitária: oportunizando conhecimentos aos jovens das 

comunidades do Rio Sagrado (Morretes, PR) 

Coordenador: Carlos Alberto Cioce Sampaio 

Universidade: Fundação Universidade Regional de Blumenau - SC 

Abordagem: Objetiva estimular a divulgação e apropriação de conhecimentos na formação dos 

jovens residentes nas comunidades da Micro-bacia do Rio Sagrado, zona rural do município de 

Morretes (PR), área de proteção ambiental (APA) de Guaratuba, Reserva da Biosfera (ReBIO) 

de Floresta Atlântica. Busca: realizar um diagnóstico dos interesses dos jovens residentes nas 

comunidades da Micro-Bacia do Rio Sagrado, zona rural de Morretes (PR); desenvolver 

campanha de divulgação e motivação visando que os jovens adquiram conhecimentos nas áreas 

da gastronomia local; saúde e educação pessoal e coletiva; organização social e associativismo; 

guias turísticos locais com ênfase em ecologia; conhecimentos em legislação ambiental; 

conhecimentos básicos de socioempreendedorismo e administração geral em agronegócios; 

formação em informática e comunicação; formação em artes e trabalhos manuais, voltados para 

o fortalecimento do artesanato local; e formação em praticas de produção agroecológicas.  

 

14) PROJETO: Apoio a aproximação de jovens rurais ao universo acadêmico e as tecnologias 

da informação e comunicação 

Coordenador: Prof. João Kaminski  

Universidade Vinculada: Universidade Federal de Santa Maria - RS 

Abordagem: Objetiva aproximar os jovens de comunidades rurais com o mundo acadêmico, 

em primeira instância com o Curso de Graduação Tecnológica e Sustentabilidade no pólo de 

apoio presencial de Sobradinho - RS e, mais tarde, com o ambiente da Universidade Federal de 

Santa Maria. Entre os objetivos específicos destacam-se: a criação de espaços e oportunidades 

para vivência e interação de jovens rurais no mundo acadêmico da UFSM e seu respectivo pólo 

de apoio presencial - Universidade Aberta do Brasil; despertar no jovem o espírito autônomo, 

criativo e empreendedor, com intuito de dar alguma contribuição e estímulo para fixar a 

juventude no meio rural; criação de espaços de discussão e reflexão sobre a atual condição da 

agricultura familiar, perspectiva futura, sucessão familiar e questões relativas ao mercado de 

trabalho atual e perspectivas futuras, concorrência e emprego; promover a inclusão digital desse 

grupo seleto de jovens rurais, otimizando o uso dos recursos de equipamentos e estrutura física 

dos pólos de apoio presencial da UFSM no sistema UAB.  

 

15) PROJETO: Formação dos formadores de empreendedores - intervivência entre 

universidade e escola rural 

Coordenador: Prof. Kil Hyang Park  

Universidade Vinculada: Universidade Estadual de Feira de Santana - BA 

Abordagem: Objetiva oferecer aos jovens da zona rural uma formação voltada para 

empreendedorismo em agronegócio, para que, no futuro, possam se transformar em agentes de 

desenvolvimento em suas localidades de origem. O projeto propõe uma interação visando 

aprimorar a formação de alunos de escolas públicas responsáveis pelo ensino secundário da 

zona rural da microrregião de Feira de Santana, além de oferecer mecanismos para aperfeiçoar 

os professores dessas escolas, com oportunidade para reciclagem e espaço para discutirem 

metodologias de ensino.  
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16) PROJETO: Organização de Aprendizagem e Saberes em Iniciativas Solidárias (OASIS): 

Processar Aprendizagens, Sistematizar Saberes, Disseminar Tecnologias 

Coordenador: Prof. Washington Jose de Souza 

Universidade Vinculada: Universidade Federal do Rio Grande do Norte - RN 

Abordagem: Projeto de Empreendedorismo Social que está sendo utilizado como estudo de 

caso nesta dissertação. 

 

- PROPOSTA: Disseminação de conhecimentos em Meio Ambiente, Agropecuária,  

Agroecologia, Zootecnia 

 

17) PROJETO: Intervivência Universitária: do campo para o campus e do campus para o 

campo. 

Coordenador: Prof. Antonio Carlos Fraga UFLA   

Universidade Vinculada: Universidade Federal de Lavras - MG 

Abordagem: Objetiva que jovens estudantes agricultores da comunidade de Candeias, do 

município de Claro dos Poções, da região Norte do Estado de Minas Gerais, possam receber da 

Universidade Federal de Lavras, conhecimento geral e especializado nas áreas de produção 

agrícola, zootecnia e agroecologia. Buscar-se-á que os estudantes executem um projeto de 

diagnóstico das tecnologias tradicionalmente utilizadas pela comunidade, e confronte-as com as 

tecnologias que possam ser incorporadas e ou melhoradas no arranjo produtivo local. 

 

18) PROJETO: Orientação e Instrumentalização de jovens rurais para atuarem como agentes 

multiplicadores na organização sócia produtiva de seus Assentamentos. 

Coordenadora: Profa. Dinalva Donizete Ribeiro 

Universidade Vinculada: Universidade Federal de Goiás - GO 

Abordagem: Objetiva divulgar e socializar junto aos jovens rurais, oriundos de assentamentos 

de reforma agrária, conhecimentos produzidos e sistematizados pelos centros especializados e 

fornecer subsídios práticos para sua utilização, por meio do envolvimento e da 

instrumentalização técnica, social e política destes Jovens, residentes e estudantes em áreas 

rurais, com idade entre 12 e 18 anos e que demonstrem experiência e/ou aptidão para ações 

educativas, extensionistas e organizativas em suas localidades. O projeto se pauta nos seguintes 

temas: organização social e associativismo; ecologia, legislação ambiental e utilização de 

recursos naturais; produção agrícola, zootécnicas e agroecológica. 

 

19) PROJETO: Boas Práticas Agropecuárias 

Coordenador: Prof. Joel Cordeiro da Silva 

Universidade Vinculada: Instituto Federal Farroupilha - RS 

Abordagem: Objetiva levar a grupos de jovens da zona rural, que vivem em 

comunidades/assentamentos, que têm nas atividades agrícolas e rurais suas principais fontes de 

renda, conhecimentos disponíveis em instituição de ensino superior visando a melhora nas suas 

condições de vida, buscando assim a promoção da sustentabilidade. Buscar-se-á trabalhar com 

60 (sessenta) jovens onde serão transmitidos ensinamentos básicos de atividades agrícolas, 

zootécnicas e agroecológicas, empregando princípios de agroecologia, legislação ambiental e 

utilização dos recursos naturais, além de fomentar aspectos que envolvam o empreendedorismo.  

 

20) PROJETO: Ação-Integração: Trazendo o Saber popular para Universidade como 

ferramenta de aproximação entre Estudantes / Professores / Jovens Agricultores. 

Coordenador: Prof. José Cláudio Souza Alves 

Universidade Vinculada: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - RJ 
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Abordagem: Objetiva capacitar 25 (vinte e cinco) jovens da agricultura familiar de localidades 

rurais da Amazônia quanto à apropriação de conhecimentos relacionados ao meio ambiente 

(conceitos de ecologia, legislação ambiental e utilização de recursos naturais) e a produção 

familiar agroecológica (agricultura e zootecnia).  

 

21) PROJETO: CIDADANIA, TRABALHO E JUVENTUDE NO CAMPO: formação, 

qualificação e geração de renda a partir da agroecologia 

Coordenador: Prof. Marcelo Rodrigues Mendonça  

Universidade Vinculada: Universidade Federal de Goiás - GO 

Abordagem: Objetiva garantir aos jovens, da Comunidade Cisterna/Olaria e de algumas outras 

adjacentes, que ainda estão no campo, a capacitação e orientação para assegurar formação e 

condições de se tornarem potencialmente agentes de desenvolvimento nas Comunidades Rurais. 

Visa compreender as relações sociais de produção e de trabalho, registrar, acompanhar e 

incentivar a organização social e o associativismo, atividades agroecológicas, mediante a 

implantação do cultivo de sementes crioulas e instalação de bancos de sementes e formas de 

utilização dos recursos naturais, bem como, a disseminação de noções de ecologia e 

informações sobre legislação ambiental. Busca garantir aos jovens trabalhadores 

rurais/camponeses (homens e mulheres) a formação sócio-ambiental e a capacitação técnica em 

associativismo, empreendedorismo e práticas agroecológicas, potencializando as atividades 

produtivas desenvolvidas na Comunidade Cisterna/Olaria no município de Catalão/GO. 

 

22) PROJETO: Aproveitamento de resíduos rurais e produção agroecológica de alimentos: 

ações para um desenvolvimento sustentável 

Coordenadora: Profa. Monica Sarolli Silva de Mendonça Costa 

Universidade Vinculada: Universidade Estadual do Oeste do Paraná - PR 

Abordagem: Objetiva, juntamente com parceiros, fornecer conhecimentos nas áreas de 

caracterização e aproveitamento de resíduos rurais, sistemas agroecológicos de produção e 

administração rural. Com isso, busca-se desenvolver a importante missão da Universidade em 

disponibilizar conhecimentos, principalmente àqueles que apresentam maior dificuldade de 

acesso. 

 

23) PROJETO: A difusão de tecnologias em ciências agrárias através da Pedagogia da 

Alternância 

Coordenador: Prof. Sandro Rogério Giacomelli 

Universidade Vinculada: Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões - 

RS 

Abordagem: Objetiva promover o desenvolvimento do meio, com base na participação 

familiar, através de uma educação integral (profissional, político, econômico, cultural, 

ecológico, entre outros) que facilite a qualificação do jovem e sua família num cenário de 

desenvolvimento sustentável, usando a Pedagogia da Alternância como forma de promoção da 

consciência crítica dos educandos, viabilizando seus projetos de vida, associados e integrados 

ao grupo, à família, à comunidade em geral. Pretende-se desenvolver práticas capazes de 

organizar melhor as ações nas áreas que envolvem a Ecologia, legislação ambiental e utilização 

de recursos naturais e Produção agrícola, zootécnicas e agroecológica.  

 

- PROPOSTA: Sustentabilidade 

 

24) PROJETO: A Universidade na Escola Família Agrícola Contribuindo com a Formação por 

Alternância: Praticando e Compreendendo com Sustentabilidade a Ciência do Solo do Cerrado. 

Coordenadora: Profa. Hayda Maria Alves Guimarães 
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Universidade Vinculada: Fundação Universidade Federal do Tocantins -TO 

Abordagem: Objetiva fornecer aos alunos os conhecimentos sobre conceitos e definições de 

solo, propriedade física, morfologia e classificação, fundamentos da fertilidade do solo, solos e 

ambiente e aplicações, relações entre as propriedades e aplicação, objetivando um manejo 

sustentável. Conhecida a quantidade de nutrientes presentes no solo é possível realizar a 

recomendação da nova correção ou adubação, da cultura a ser instalada numa determinada área, 

nos nutrientes necessários ao seu pleno desenvolvimento, auxiliando assim na busca pelo 

desenvolvimento sustentável. 

 

25) PROJETO: Formação de agentes de desenvolvimento solidário do território do Recôncavo 

da Bahia 

Coordenador: Profa. Alessandra Bandeira Antunes de Azevedo 

Universidade Vinculada: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia Cruz das Almas - BA 

Abordagem: Objetiva promover a formação de jovens rurais da agricultura familiar do 

Território do Recôncavo da Bahia em agentes de desenvolvimento solidário, a partir de 

conteúdos relacionados com a Economia Solidária e organização da produção, comercialização, 

assessoria técnica e qualificação profissional, contextualizada em uma política de 

desenvolvimento territorial.  

 

26) PROJETO: Formação de agentes de desenvolvimento: Sustentabilidade para as 

comunidades de assentados jovens em áreas de Reforma Agrária nos municípios de Petrolina-

Pe e Juazeiro-Bahia 

Coordenadora: Profa. Lucia Marisy Souza Ribeiro de Oliveira 

Universidade Vinculada: Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco -PE 

Abordagem: Objetiva formar jovens agricultores das áreas de reforma agrária dos municípios 

Petrolina-Pe e Juazeiro-BA para atuarem como agentes de desenvolvimento sustentável nas 

suas comunidades. A formação teórico-prática e as oficinas são realizadas nos assentamentos e 

abordam assuntos da antropologia, sociologia, política, cultura e da organização coletiva. As 

tecnologias de convivência com o semi-árido visam apoiar as atividades produtivas para a 

geração de trabalho e renda. 

 

27) PROJETO: Formação de Agentes de Desenvolvimento Territorial no Cariri Paraibano 

Coordenador: Prof. Márcio de Matos Caniello 

Universidade Vinculada: Universidade Federal de Campina Grande - PB 

Abordagem: Objetiva formar jovens agentes de desenvolvimento para atuarem no campo, além 

de sensibilizar e preparar os jovens do ensino médio para ingressarem no curso superior de 

Tecnologia em Gestão do Desenvolvimento Rural. Serão 2 (dois) cursos, para 35 (trinta e 

cinco) alunos cada, os quais serão estruturados com base na pedagogia da alternância. Além da 

participação das aulas ministradas os alunos desenvolverão trabalhos de pesquisa-ação em suas 

comunidades, sob a supervisão de tutor, voltados para diagnósticos, levantamentos sócio-

econômicos, coleta de subsídios para o zoneamento, discussão com a comunidade sobre o 

potencial da região, dentre outros. etc. 

 

28) PROJETO: Formação de jovens agentes do desenvolvimento sustentável nas comunidades 

rurais do Pentaurea, Norte de Minas Gerais 

Coordenador: Prof. Paulo Sergio Nascimento Lopes 

Universidade Vinculada: Universidade Federal de Minas Gerais - MG 

Abordagem: Objetiva proporcionar aos jovens estudantes e residentes das comunidades rurais 

da região do Pentaurea a troca de saberes com a universidade, buscando a formação de jovens 

com uma visão sistêmica e em consonância com a realidade local nas ações de desenvolvimento 
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da sua comunidade. O projeto se propõe a capacitar jovens nas áreas de sócio-economia, 

informática, ecologia e agrotécnica, Como resultado, espera-se que tais atuem como agentes de 

desenvolvimento, viabilizando projetos de uso sustentável, gerando assim renda, emprego, 

segurança alimentar e melhoria da qualidade de vida das comunidades as quais estão inseridos. 

 

29) PROJETO: Formação de agentes de desenvolvimento rural sustentável 

Coordenador: Prof. Alexandre Eduardo de Araujo 

Universidade Vinculada: Universidade Federal da Paraíba - PB 

Abordagem: Objetiva ofertar cursos com conteúdos adequados as realidades da agricultura 

familiar dos territórios paraibanos da Zona da Mata, do Cariri, do Curimataú da Borborema e 

do Seridó. Busca-se capacitar 50 (cinqüenta) jovens provenientes de áreas de assentamento da 

reforma agrária e comunidades rurais. Os cursos teórico-práticos oferecidos visam habilitar os 

estudantes em tecnologias ecológicas, conhecimentos sobre políticas públicas, metodologias 

participativas e elaboração de projetos. 

 

- PROPOSTA : Aprendizagem Interdisciplinar (Intercâmbio de saberes entre campo e 

academia) 

 

30) PROJETO: Programa de extensão universitária entre o curso de agronomia do campus 

Pato Branco da UTFPR e a casa familiar rural de Francisco Beltrão/PR 

Coordenador: Prof. Edson Roberto Silveira 

Universidade Vinculada: Universidade Tecnológica Federal do Paraná – PR  

Abordagem: Visa estimular a apropriação de conhecimento geral e específico por jovens 

aprendizes rurais, além de propiciar a um acadêmico a possibilidade de um auxílio financeiro 

via bolsa de trabalho, que oportunize suas atividades acadêmicas e sua relação com o meio 

rural. 

 

31) PROJETO: Ação Juventude Rural - Mobilização de jovens rurais como replicadores e 

multiplicadores de alternativas que promovam desenvolvimento local, através do acesso à 

informação e integração com a Universidade. 

Coordenador: Prof. Gilmar Tavares  

Universidade Vinculada: Universidade Federal de Lavras - MG  

Abordagem: Objetiva divulgar e construir conhecimento em temas interdisciplinares de 

interesse dos filhos de agricultores participantes de atividades extensionistas e/ou organizativas, 

através da criação de um canal de comunicação entre a Universidade e as comunidades rurais 

do município de Carrancas (MG). Para isso, buscar-se-á gerar processos de comunicação entre 

jovens rurais e Universidade, através da formação de agentes de desenvolvimento local; realizar 

atividades de apropriação de conhecimento em temas identificados como relevantes pelos 

jovens rurais, através da realização de vivências comunicativas e utilização de ferramentas de 

inclusão digital; e consolidar um grupo de agentes de desenvolvimento local, através do 

exercício de atividades práticas pelos jovens rurais, possibilitando a sua participação em 

diferentes conselhos municipais.  

 

32) PROJETO: Vivências e Extensão Rural para a soberania alimentar: uma proposta de 

formação de jovens agentes de ATER?  

Coordenador: Prof. José Nunes da Silva  

Universidade Vinculada: Universidade Federal Rural de Pernambuco - PE 

Abordagem: objetiva propiciar a intervivência de jovens estudantes da zona rural 

pernambucana na UFRPE, resultando assim em uma oportunidade de vivências cruzadas, 

através da disponibilização do conhecimento formulado e acumulado pela UFRPE para os 
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jovens rurais e da disponibilização do conhecimento comunitário, aos jovens universitários. 

Como resultados se terão agentes jovens de ATER Agroecológica, com foco na soberania 

alimentar, tanto nas comunidades, quanto na universidade. 

 

33) PROJETO: Campo e Campus? Jovens rurais/quilombolas protagonizando o fortalecimento 

da agricultura familiar e a construção do conhecimento agroecológico no estado do Rio de 

Janeiro 

Coordenadora: Profa. Lia Maria Teixeira de Oliveira 

Universidade Vinculada: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - RJ 

Abordagem: Enfoca a importância da educação básica, profissionalizante, de nível superior e 

tecnológica para os jovens que vivem no campo, já que tais, com os conhecimentos adquiridos, 

passam a ser multiplicadores e assim contribuintes para o desenvolvimento sustentável. Através 

dos conhecimentos e de suas aplicações, acrescido das relações socioculturais que os jovens 

possuem nas regiões em que vivem, há maiores possibilidades das suas permanências no 

campo.  

 

34) PROJETO: O poder transformador do jovem rural 

Coordenador: Prof. Marcio Pereira 

Faculdade Vinculada: Faculdade de Ituverava Dr. Francisco Maeda -SP 

Abordagem: Objetiva aproximar o jovem agricultor ao ambiente universitário, gerando sua 

inclusão social através da elevação do nível da educação no campo, com atividades que 

divulguem o conhecimento gerado nas universidades e demais órgãos de pesquisa, visando sua 

apropriação e uso pelos jovens dentro da comunidade em que vivem, além da busca pela 

diminuição do êxodo rural.  

 

PROPOSTA: Aprendizagem em manejo de animais 

 

35) PROJETO: Aprofundamento de conhecimentos e difusão de técnicas de manejo de 

caprinos e ovinos entre jovens de escolas agrotécnicas 

Coordenador: Prof. Jose Ferreira Nunes 

Universidade Vinculada: Universidade Estadual do Ceará - CE 

Abordagem: Objetiva, de forma geral, aprofundar o conhecimento de jovens de Escolas 

Agrotécnicas Federais do Ceará quanto ao manejo alimentar, sanitário e reprodutivo de 

caprinos e ovinos. Como objetivos específicos o projeto buscará: realizar ciclo de palestras de 

aprofundamento sobre manejo alimentar, sanitário e reprodutivo de caprinos e ovinos; realizar 

visitas aos laboratórios da área de sanidade e reprodução, bem como à fábrica de ração da 

Faculdade de Veterinária; realizar visita à fazenda experimental da Faculdade de Veterinária 

localizada no município de Guiúba-CE; realizar visitas à fazenda assistidas por projetos de 

extensão e pesquisa da universidade; realização de inseminações artificiais em cabras e ovelhas 

de rebanhos de pequenos produtores da região de origem dos alunos. 

 

- PROPOSTA: Fortalecimento da identidade do campo  

 

36) PROJETO: Vivendo no mundo rural: educação coletiva e identidade social 

Coordenador: Prof. Lidio de Souza  

Universidade Vinculada: Universidade Federal do Espírito Santo - ES 

Abordagem: Objetiva, através de parceria com a Escola Família Agrícola, atuar no 

fortalecimento da identidade campesina, proporcionando aos jovens rurais, com idades entre 14 

e 18 anos, provenientes e inseridos no modo de vida rural e comunitário, uma experiência 

formativa positiva junto ao espaço universitário, com a necessária apropriação de recursos 
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técnico-científicos e reflexivos, objetivando a criação de um espaço de debate e desmistificação 

dos clássicos estereótipos construídos sobre a categoria social camponesa. Neste projeto, a 

Psicologia Social se alia à realidade rural na tentativa de contribuir para a compreensão dos 

processos que orientam essa dinâmica psicossocial propondo-se a pensar os homens e mulheres 

do campo não apenas a partir do trabalhado rural, focalizando os processos de produção 

agrícola, mas principalmente vistas a contribuir para o reconhecimento de uma identidade 

campesina e de um modo de vida propriamente camponês. 

 

37) PROJETO: Ações de inclusão de jovens em atividades sociais, agropecuárias e culturais 

em comunidades rurais do território de Itaparica 

Coordenadora: Profa. Tatiana Neres de Oliveira 

Universidade Vinculada: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão 

Pernambucano - PE 

Abordagem: Objetiva identificar e estimular as potencialidades sociais, culturais e ambientais 

de 08 (oito) comunidades com altos índices de exclusão social nos 07 (sete) municípios que 

compõem o Território da Cidadania do Sertão de Itaparica/PE (Floresta, Itacuruba, Tacaratu, 

Jatobá, Petrolândia, Belém do São Francisco, Inajá), considerando as reais necessidades que 

permeiam o seu cotidiano, como forma de valorizar a atuação comunitária em atividades que 

proporcionem o resgate da identidade sertaneja, a auto-realização, a integração e bem-estar 

geral das referidas comunidades. O projeto busca desenvolver atividades voltadas para a 

educação, orientação psicológica, além da transmissão de conhecimentos técnicos voltados para 

a agricultura, pecuária e a utilização de recursos naturais.  

 

- PROPOSTA: Solução de problemas comuns no campo através do conhecimento 

científico 

 

38) PROJETO: Projeto de Intervivência Universitária no Maranhão 

Coordenador: Prof. Luiz Carlos Rêgo Oliveira  

Universidade Vinculada: Universidade Estadual do Maranhão - MA 

Abordagem: Objetiva desenvolver a curiosidade e o pensamento científico em jovens 

estudantes, residentes na zona rural e que sejam filhos e filhas de agricultores. Com isso visa-se 

estimular nestes jovens a busca pelo conhecimento científico para a solução de problemas 

recorrentes no seu cotidiano. Destaque para a utilização de palestras abordando conhecimentos 

científicos e sua aplicação no setor agropecuário; relações entre conhecimentos científicos com 

as disciplinas básicas oferecidas no ensino médio e fundamental; demonstração de 

experimentos e aplicações dos conhecimentos científicos ao cotidiano de agricultores e 

criadores: coleta de solos, análise de solos, análise da água, análise dos alimentos, diagnósticos 

de doenças e pragas de plantas, diagnóstico de doenças de animais, procedimentos de análise da 

qualidade do leite, procedimentos para desenvolvimento de mudas e seleção de sementes, 

procedimentos para manejo sanitário, alimentar e reprodutivo animal. 

 

- PROPOSTA Consciência Ambiental  

 

39) PROJETO: Uso tradicional dos recursos florestais não madeireiros no Vale do 

Jequitinhonha: importância do conhecimento científico e empírico e do envolvimento de 

múltiplos atores 

Coordenadora: Profa. Maria Neudes Sousa de Oliveira 

Universidade Vinculada: Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - MG 

Abordagem: Objetiva transferir, por meio de atividades grupais teóricas e práticas, a 15 

(quinze) jovens estudantes e residentes na zona rural do Vale do Jequitinhonha, 
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preferencialmente filhos de extrativistas ou de participantes da cadeia extrativista, os 

conhecimentos disponíveis na UFVJM (e em outras instituições de ensino) e nas instituições 

colaboradoras (IEF, EMATER, IPHAN, empresas que comercializam PFNM) sobre as espécies 

florestais não madeireiras comercializadas na região, buscando instigar a consciência da 

necessidade de conservação ambiental aliada à geração de renda. 

 

- PROPOSTA: Proteção a saúde e qualidade de vida 

 

40) PROJETO: Construção coletiva para a promoção da saúde e para a melhoria da qualidade 

de vida e do ambiente 

Coordenador: Prof. Bartolomeu Tavares 

Universidade Vinculada: Universidade Estadual do Oeste do Paraná - PR 

Abordagem: Objetiva promover, através de intervenção educativa, possibilidades mínimas de 

inclusão social dos jovens da zona rural por meio de um trabalho de construção coletiva entre a 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná e diversos segmentos de importância social como 

CODETER, EMATER e Núcleo Regional de Educação para a estruturação das atividades que 

visem a promoção e a proteção da saúde. Busca-se a construção de uma consciência crítica no 

que diz respeito ao seu ambiente (zona rural) e a qualidade de vida, propiciando mudanças 

futuras de atitudes, além de ampliar conhecimentos básicos de conteúdos escolares, visando 

uma melhoria na dimensão cognitiva. 

 

- Projetos em que não se teve acesso aos seus conteúdos  

 

41) PROJETO: Capacitação de jovens agricultores para produção, segurança alimentar e 

sustentabilidade sócio-ambiental em agricultura familiar no semi-árido do norte mineiro 

Coordenadora: Prof. Adriana Regina Corrent  

Instituto Vinculado: Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Norte de Minas 

Gerais - MG 

 

42) PROJETO: Jovens Empreendedores Rurais 

Coordenadora: Profa. Terciane Ângela Luchese 

Universidade Vinculada: Universidade de Caxias do Sul - RS 

 

43) PROJETO:  

Coordenador: Prof. Jose Gilberto de Souza 

Universidade Vinculada: FCAV/UNESP - Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias de 

Jaboticabal – SP 

 

44) PROJETO: 

Coordenador: Profa. Carla Maria Nascimento Polo da Fonseca 

Universidade Vinculada: Universidade São Francisco - Campus de Itatiba – SP 
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APÊNDICE B: Roteiro de Entrevista Semi-Estruturada aplicada aos alunos do Projeto OASIS 

 

 

 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Centro de Ciências Sociais Aplicadas 

Departamento de Ciências Administrativas 

Programa de Pós-Graduação em Administração 

 

RO TEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA - ALUNOS 

 

 

Data da Entrevista ___/___/___  Início : ___:___  Fim : ___:___  

 

Entrevistado: ___________________________________________________ 

 

Idade:_______________                Grau de Escolaridade:_____________ 

 

01) Como você ficou sabendo da realização do Projeto Oasis no seu município? 

02) Por quê você quis participar? 

03) Como foi o primeiro contato com o projeto? Qual foi a sua impressão? 

04)Você já tinha participado de projetos fora do contexto escolar? 

05) Como você descreve a metodologia (método de ensino) do Projeto Oasis? 

06) O que você acha desta metodologia? O que você ver de positivo e de negativo? 

07) Você já tinha tido acesso a esta estratégia de ensino? 

08) O que tem sido o projeto na sua vida? Você acha que o projeto trouxe contribuições para a 

sua vida em relação a valores, comportamentos e atitudes? Se sim, você destaca o que (em que 

mudou)? 

09) Fale da sua relação com a família, amigos, comunidade, escola, com as autoridades 

políticas de seu município desde a sua participação no projeto.  

10) Você antes da realização do projeto atuava ou desenvolvia atividades em grupo na sua 

comunidade/município buscando melhorias sociais? Se sim, quais? 

11) O projeto influenciou, de alguma maneira, para atuares, ou para atuares mais, na sua 

comunidade/município? Por quê? 

12) Caso a resposta do questionamento 11 for positiva: quais atividades você realizou após as 

formações do projeto?  

13) O projeto trouxe alguma mudança para à sua comunidade? Se sim, quais os resultados que 

você percebe que tais trouxeram para comunidade? 
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14) O que o projeto mais despertou em você? A que você atribui isso? 

(Identificar pontos de cooperação, confiança, solidariedade, participação cívica, dentre outros) 

15) Como foi a experiência de realizar trabalhos em grupo? 

16) Quais os pontos positivos e negativos que você destaca do projeto? 

17) Você acha que os assuntos abordados pelo OASIS estão adequados à realidade em que você 

vive? 

18) Que sugestão você tem para melhorar a proposta atual (metodologia/conteúdo)? 

19) Quem será você daqui para frente após o encerramento do projeto?   
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APÊNDICE C: Roteiro de Entrevista Semi-Estruturada aplicada ao Coordenador do Projeto 

OASIS 

 

 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Centro de Ciências Sociais Aplicadas 

Departamento de Ciências Administrativas 

Programa de Pós-Graduação em Administração 

 

RO TEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA - COORDENADOR 

 

01) Como surgiu o Projeto OASIS e em que consiste? 

02) Foi uma surpresa o Edital do CNPq, apoiado pelo MCT, MDA e o Fundo Setorial 

Agronegócio, visando a interação da universidade com jovens do espaço rural buscando o 

Protagonismo Juvenil? Por quê? 

03) Como foi o processo de elaboração do projeto? 

04) Por quê desenvolver um projeto em que tem como foco o empreendedorismo social visando 

o protagonismo juvenil? 

05) Além do empreendedorismo social, assunto central, o projeto trabalha outros assuntos da 

área social. Como se chegou a escolha dos outros assuntos? 

06) Qual foi o critério de escolha dos municípios participantes? 

07) Qual a proposta metodológica do projeto? 

08) Como se chegou a esta metodologia e porque a utilização dela? 

09) Como tem sido, na sua perspectiva, a aceitação dos assuntos ministrados, através desta 

metodologia, pelos alunos? 

10) O projeto se propõe a trabalhar valores, atitudes, influenciando assim no comportamento 

dos jovens? Se sim, de que forma?  

11) Através da análise dos jovens durante os dois anos de realização do projeto quais as 

contribuições que o senhor percebeu que o projeto proporcionou na vida deles em relação a 

valores, atitudes e comportamentos? 

12) O Projeto enfatiza a questão do relacionamento em grupo e dos elementos oriundos  de tal 

relação (como a cooperação, reciprocidade, confiança, solidariedade; participação cívica) 

visando desenvolver a comunidade de uma forma conjunta? Se sim, de que forma?  

13) O senhor tem percebido o desenvolvimento das atribuições elencadas na questão anterior 

nos alunos? Se sim, de que forma?   
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14) O senhor acha que os jovens se tornaram atuantes, ou mais atuantes, em suas comunidades 

em decorrência da formação que o projeto proporcionou?  Por quê? Se sim, o senhor pode citar 

atividades desenvolvida por eles? 

15) O que o senhor achou da experiência de ter coordenado o Projeto OASIS? 

16) Quais os objetivos que o Projeto alcançou? 

17) Quais os pontos negativos percebidos pelo senhor que ocorreram durante estes 2 anos de 

realização do Projeto?  
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ANEXO A – Proposta inicial da Incubadora OASIS apresentada ao CNPq referente ao Edital 

23/2008 – Programa Intervivência Universitária 

 

CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

DPT – Diretoria de Programa Temáticos e Setoriais 

CGAPB – Coordenação Geral do Programa em de Pesquisa em Agropecuária e Biotecnologia 

ANEXO I 

MODELO ESTRUTURADO – PROJETO COMPLETO 

Título do Projeto: Organização de Aprendizagem e Saberes em Iniciativas Solidárias 

(OASIS) 

Processar Aprendizagens, Sistematizar Saberes, Disseminar Tecnologias.  

 

Coordenador do 

Projeto: 

Washington José de Souza, Dr. 

Instituição 

Executora: 

UFRN 

Instituição (ões) 

Colaboradora (s): 

Escola Jundiaí, UNITRABALHO/UFRN, EMATER-RN, FETARN 

Edital: 
Edital MCT/CNPq/CT-AGRONEGÓCIO/MDA - Nº 23/2008 - 

Programa Intervivência Universitária 

Linhas de apoio 

- assinalar uma ou 

mais linhas na (s) 

qual (is) a proposta 

está  inserida: 

 

01 (   ) Saúde e educação pessoal/coletiva; 

02 ( X ) Organização social e associativismo; 

03 (   ) Ecologia, legislação ambiental e utilização de recursos naturais; 

04 (   ) Produção agrícola, zootécnicas e agroecológica; 

05 (X ) 
Empreendedorismo, administração rural, negócios e 

contabilidade; 

06 (   ) Computação, informática e comunicação; 

07 ( X ) Outros: Participação e Controle Social 
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1) Introdução: 

 

Este Projeto se insere em política institucional da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte, no campo da extensão, pois, é uma iniciativa que compõe o conjunto de ações do 

Programa Escola de Governo que, no âmbito interno, está sendo transformado em Escola de 

Governo e Gestão Social.  As ações no campo da Gestão Social, constantes desta proposta, 

integram, portanto, o realinhamento estratégico que reestrutura e amplia esse Programa 

Institucional.    

  

O Projeto Organização de Aprendizagem e Saberes em Iniciativas Solidárias (OASIS) 

contempla atividades integradas de ensino (Processar Aprendizagens), pesquisa (Sistematizar 

Saberes) e extensão (Disseminar Tecnologias). Será desenvolvido mediante o seguinte arranjo 

institucional:  

- Programa de Pós-Graduação em Administração (Mestrado e Doutorado) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (PPGA/UFRN), responsável pela apresentação 

da proposta e Coordenação da execução;  

- Escola Agrícola de Jundiaí (Ensino Médio) da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (EAJ/UFRN);  

- Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Rio Grande do Norte (FETARN); 

- Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do Norte 

(EMATER-RN).  

 

As atividades serão desenvolvidas junto a jovens da Zona Rural da Grande Natal, 

moradores do entrono da Escola Agrícola de Jundiai, , localizada no município de Macaíba, 

envolvendo os seguintes atores: 

- Programa de Pós-Graduação em Administração, Base de Estudos e Pesquisas em 

Gestão Institucional e Políticas Públicas: Prof. Washington José de Souza (Coordenador); 

Thiago Ferreira Dias (Doutorando); Juarez Paiva de Azevedo (Mestrando) e Marcos Addler 

(Graduando em Administração); 

- Escola Agrícola de Jundiaí: Apolino José Nogueira da Silva - Eng. Agrônomo - 

Doutor - UFSM (Agroecologia);  Ricardo Alencar da Silva -; Márcia Silva de Oliveira - Msc. - 

Geografia - UFRN (Meio Ambiente); Aristotelina Pereira Barreto Rocha - Msc. - Geografia 

(Meio Ambiente); 
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- Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Rio Grande do Norte, Assessora 

Técnica Maria de Fátima Pessoa.  

- Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande Norte: Eng. 

Agrônomo Cláudio Rodrigues Anders.    

Além disso, participarão do Projeto 100 jovens estudantes do meio rural, em nível de 

Ensino Médio, regularmente matriculados em um dos cursos ofertados pela Escola Agrícola de 

Jundiaí (Técnico em Agropecuária; Técnico em Informática; Ensino Médio).  

O Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte - UFRN, integrante do Departamento de Ciências Administrativas - DEPAD, 

do Centro de Ciências Sociais Aplicadas - CCSA, vem desenvolvendo, desde 1978, atividades 

em nível de pós-graduação stricto e lato sensu, para formar docentes pesquisadores e preparar 

dirigentes de instituições públicas e privadas. O PPGA faz parte de um grupo seleto de 

Programas de Mestrado e Doutorado filiados à Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Administração - ANPAD. O PPGA conta atualmente com um Curso de Mestrado, 

um Curso de Doutorado e vários cursos de Especialização. O PPGA tem, hoje, 78 alunos 

regularmente matriculados no Mestrado, 10 de Doutorado e 80 alunos em nível de 

Especialização. O Programa está estruturado em duas Áreas de Concentração: 1 – Políticas e 

Gestão Públicas; 2 – Gestão Organizacional. Tem três Linhas de Pesquisa: Linha 1. Políticas 

Públicas e Governança; Linha 2. Estratégia, Gestão e Tecnologia da Informação; Linha 3 – 

Organizações e Comportamento Organizacional. A Linha de Pesquisa que absorve este Projeto 

- Políticas Públicas e Governança – tem o propósito de apreender o novo papel do Estado 

através de seus aparatos institucionais, dos seus mecanismos regulatórios e operacionais bem 

como das formas gerenciais inovadoras adotadas pela administração pública brasileira. Nesta 

busca, a Linha de Pesquisa estuda as políticas públicas em sentido amplo, ou seja, políticas de 

emprego, educação, saúde, assistência social, previdência, transporte, moradia, saneamento 

básico, tributárias, entre outras - em âmbito nacional, regional, estadual ou municipal, mas 

também contempla as políticas de emprego em particular em suas diferentes fases, formas de 

participação e impacto junto aos públicos-alvo. Para tanto, contempla as estruturas, os 

dispositivos legais, os instrumentos e os procedimentos adotados pela maquina administrativa 

estatal dos três poderes, nas diferentes esferas de governo, com vistas à gestão de políticas, bem 

como as transferências de atribuições entre esferas de governo pelo processo de 

descentralização. Preocupa-se em analisar e avaliar as novas formas tecnológicas e gerenciais 

no setor público, particularmente os processos de terceirização, privatização, agências 

reguladoras, organizações sociais, agências executivas, parcerias e consórcios. 

http://www.ufrn.br/
http://www.ufrn.br/
http://sol.ccsa.ufrn.br/ccsa/areas/adm/depad
http://www.ccsa.ufrn.br/
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  A Escola Agrícola de Jundiaí é unidade especializada da Universidade Federal do Rio 

Grande Norte, instalada na região metropolitana de Natal, no município de Macaíba. Fundada 

em 1949 pelos técnicos agrícolas Rivaldo D'Oliveira, Diniz Pinto e Reinaldo Bezerril, a então 

Escola Prática de Agricultura foi transformada, em 1954, em Escola Agrotécnica de Jundiaí, 

por convênio firmado entre o estado do Rio Grande do Norte e o Ministério da Agricultura. Em 

9 de abril de 1954, novamente o nome foi alterado, desta vez, para Colégio Agrícola de Jundiaí. 

Em l967, foi transferida para o Ministério da Educação, ficando vinculada à Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, situação que permanece nos dias atuais. A transferência da 

Escola para a UFRN visava, especialmente, à implantação de um curso de Agronomia (em nível 

superior) para atender à comunidade localizada no entorno da capital. Tal proposta não veio a 

se concretizar, ficando a Escola responsável por atuar, exclusivamente, no Ensino Médio. 

Através da Resolução nº 007/2002-CONSUNI, de 16 de agosto de 2002, que aprovou 

modificações no Regimento Geral da UFRN, a Unidade recebeu a atual denominação de Escola 

Agrícola de Jundiaí.  

 Hoje, a Escola Agrícola de Jundiai possui 561 jovens alunos do meio rural potiguar, 

matriculados nos cursos de Técnico em Agropecuária, de Técnico em Informática e no Ensino 

Médio. Em convênio com a FETARN, 70 jovens, filhos de agricultores, estudam na Escola e 

será este o público prioritário deste projeto.  

 Por sua vez, a FETARN - Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do 

Rio Grande do Norte, é uma Entidade de Representação Sindical de 2° Grau, constituída para 

fins de estudo, defesa e coordenação dos interesses profissionais coletivos e individuais dos 

trabalhadores rurais do Estado do Rio Grande do Norte, regendo-se pela Legislação em vigor e 

pelos seus Estatutos Sociais. Fundada em 15 de Junho de 1962, é filiada à CONTAG – 

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, que a partir de 1995 passou a ser a 

representação nacional do ramo dos rurais da CUT – Central Única dos Trabalhadores. Sua 

missão se traduz através de ações e processos educativos, garantir a participação dos 

trabalhadores e trabalhadoras rurais como sujeitos protagonistas na construção do 

desenvolvimento sustentável e solidário visando uma sociedade justa, comprometida com a 

dignidade humana, com o trabalho e com a cidadania. Representar, coordenar e defender os 

interesses dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do Rio Grande do Norte, implementando 

com a sua base ações e lutas que garantam a ampliação das conquistas dos diversos setores e 

que contribuam para a elevação da consciência política, da organização sindical e da 

mobilização da categoria rumo à construção e implementação coletiva do Projeto Alternativo de 
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Desenvolvimento Rural Sustentável e. Solidário, com base na Agricultura Familiar e numa 

ampla e massiva Reforma Agrária. 

 A EMATER-RN tem como missão contribuir para a promoção do agronegócio e do 

bem estar da sociedade, com foco no agricultor familiar, através do serviço de assistência 

técnica e extensão rural pública com qualidade, para o desenvolvimento sustentável.  Suas 

competências são: conceber e executar a política de assistência técnica e extensão rural do 

Estado, com atividades voltadas para a agricultura, pecuária, saúde e agroindústria. Ainda de 

acordo com a Lei 6.486, de 5 de outubro de 1993, a EMATER-RN é responsável pelo 

acompanhamento e avaliação dos projetos de crédito rural, a execução de ações de preservação 

e a recuperação do meio ambiente, das políticas agrícolas, além do treinamento de produtores 

nas diversas atividades inerentes ao negócio agrícola. 

O Projeto tem foco em temas como Associativismo, Cooperativismo e Economia 

Solidária; Planejamento Estratégico, Produção e Marketing; Gestão Financeira; 

Empreendedorismo Social e Comércio Justo; Elaboração de Projetos Sociais; Agroecologia e 

Meio Ambiente; Participação, Controle Social e Cidadania. É pretensão da equipe, sistematizar 

saberes, experiências e expectativas de jovens da agricultura familiar, mediante a disseminação 

de tecnologias sociais, a formação para a participação e o exercício do controle social e a 

preparação para o empreendedorismo e a gestão de empreendimentos econômicos solidários. 

Direciona-se, pois, ao protagonismo juvenil, gerando, como conseqüência, contribuições ao 

desenvolvimento do território ao tempo em que retroalimenta processos acadêmicos de ensino, 

pesquisa e extensão, papel constitucional da Universidade. Neste aspecto, o Projeto envolve 

estudantes de graduação, de Mestrado e de Doutorado em Administração, contribuindo para a 

formação de jovens acadêmicos no campo da Gestão Social que, no momento, desenvolvem 

atividades de extensão e pesquisam no tema da Economia Solidária. 

 O Projeto será desenvolvido em módulos de intervivência universitária, onde o jovem 

terá a oportunidade de, no período de férias, vivenciar no âmbito do espaço universitário 

conhecimentos que contribuam para seu protagonismo como promotores do desenvolvimento 

da região, a fim de prover a difusão do conhecimento sobre as temáticas citadas anteriormente 

que servirão como base de apoio para o desenvolvimento de empreendimentos solidários 

composto por jovens rurais, e também a renovação do quadro de membros de associações e 

cooperativas existentes na região. Bem como propiciará conhecimento para que os jovens 

possam buscar exercer a cidadania através da participação de espaços de controle social, como 

conselhos, onde contribuirão com ações públicas voltadas a juventude rural. O público 
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beneficiado das ações deste Projeto serão jovens de 14 a 18 anos que tenham parentesco com 

agricultores familiares ou empregados rurais que vivam na região circunvizinha a Escola 

Agrícola de Jundiaí, situada na cidade de Macaíba-RN, na Grande Natal. 

As ações se articulam sob três eixos: 

  

a) desenvolvimento de processos de aprendizagem organizacional intra e inter-grupal de 

técnicos e acadêmicos, de diversas áreas e campos do conhecimento, e 

de empreendedores, reunidos, formal ou informalmente, em iniciativas solidárias de 

trabalho e produção, coletivamente, sob parcerias e/ou em rede;  

b) sistematização de saberes diversos, do chamado “senso comum” ao técnico, 

do popular ao acadêmico, de natureza teórica, empírica, intuitiva, dedutiva ou 

vivencial, observada a perspectiva de conhecimento proposicional, em que o saber 

é sistematicamente coletado, processado e validado sob diferentes estratégias e 

vivências (Stubley, 1992); 

c) aplicação de conhecimentos especializados, mediante a transferência de habilidades e 

competências técnicas – necessárias aos processos específicos de trabalho e de produção 

– e de tecnologias sociais, integrada à realidade econômica e política, respeitando-se a 

autonomia dos empreendedores. 

2) Objetivos 

 

Geral 

Disseminar processos sócio-políticos e técnicos de formação empreendedora para comunidades 

rurais, localizadas no Cinturão Verde de Natal, mediante a disponibilização de espaços de 

construção de conhecimentos e de intercâmbio de saberes, no intuito de contribuir para o 

protagonismo da juventude rural no território.  

Específicos 

 Promover atividades de mobilização e sensibilização de jovens rurais para a 

participação e o exercício do controle social; 

 Promover oficinas em Associativismo, Cooperativismo e Economia Solidária visando à 

formação sócio-política para a constituição e a gestão de Empreendimentos Econômicos 

Solidários socialmente justos, politicamente sustentáveis e economicamente viáveis; 
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 Desenvolver processos de formação técnica em gestão com foco em Marketing, 

Produção, Finanças e Elaboração de Projetos;  

 Incrementar processos teórico-práticos de produção agroecológica, comércio justo e 

manejo sustentável; 

 Formar atores sociais para o desenvolvimento comunitário e territorial; 

 Promover, através da interação entre saber popular e saber científico, a construção de 

conhecimentos aplicados ao desenvolvimento da agricultura familiar.  

 

3) Metas
12

: 

 

 Realização de 10 visitas de mobilização e sensibilização dos jovens rurais sobre a 

proposta, o que envolverá, além da Escola Agrícola de Jundiai, contatos com 

associações, conselhos e cooperativas da região circunvizinha;  

 Realização de 7 oficinas modulares (um conjunto por semestre, totalizando 28 nos 24 

meses), abordando as seguintes temáticas: a) Associativismo, Cooperativismo e 

Economia Solidária; b) Planejamento Estratégico, Produção e Marketing; c) Gestão 

Financeira; d) Empreendedorismo Social e Comércio Justo; e) Elaboração de Projetos 

Sociais; f) Agroecologia e Meio Ambiente; g) Participação, Controle Social e 

Cidadania; 

 Formação de 100 jovens agentes de desenvolvimento territorial; 

 Elaboração de cartilhas destinadas à formação de jovens da agricultura familiar; 

 Elaboração de uma publicação impressa dos resultados da experiência; 

 Publicação e apresentação de trabalhos acadêmicos relacionados à experiência; 

 Divulgação do Projeto e de seus resultados junto a Organizações da Sociedade Civil 

(fóruns, conselhos, comitês), Gestores Públicos e Instituições de Ensino. 

 

4) Indicadores de avaliação dos resultados do Projeto
13

: 

 

 Realização de 7 oficinas modulares (um conjunto por semestre, totalizando 28 nos 24 

meses), abordando as seguintes temáticas: a) Associativismo, Cooperativismo e 

Economia Solidária; b) Planejamento Estratégico, Produção e Marketing; c) Gestão 

Financeira; d) Empreendedorismo Social e Comércio Justo; e) Elaboração de Projetos 

Sociais; f) Agroecologia e Meio Ambiente; g) Participação, Controle Social e 

Cidadania; 

                                                 
12

 Metas expressam em dados quantitativos e/ou qualitativos, como os resultados planejados e esperados devem ser 

alcançados. 

13
 Indicadores são sinalizadores de alcance da meta desejada. Podem ser traduzidos em número, percentual, 

descrição de processos ou fatos que indiquem a mudança qualitativa e/ou quantitativa de uma condição específica.  
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 Pelo menos 70% das/os jovens tendo completado sua formação nas oficinas e engajados 

como agentes de desenvolvimento nas comunidades; 

 Empoderamento das/os jovens através do reconhecimento, valorização e aprimoramento 

de seu papel de autoras(es) / protagonistas de ações voltadas para a promoção do 

desenvolvimento de suas comunidades; 

 Confecção de apostila ou cartilhas para utilização nas oficinas; 

 Confecção de uma publicação impressa dos resultados da experiência; 

 Participação da equipe em seminários, congressos (eventos de pesquisa, ensino e 

extensão) com o objetivo de se articular com outras entidades e redes, gerar 

conhecimentos e divulgar essa iniciativa; 

 Divulgação do Projeto e seus resultados em espaços junto a Organizações da Sociedade 

Civil, Gestores Públicos e Instituições de Ensino. 

 

5) Justificativas para a realização do Projeto com ênfase no local e região 

 

 Fundada as margens do rio Jundiaí, a cidade de Macaíba foi construída a base da 

comercialização de cana de açúcar e outros produtos como o algodão. Produtos estes que 

tiveram preponderante papel na vida econômica da cidade. Foram sendo comercializados a 

partir daqui da cidade de Macaíba para Europa, tendo em vista ser uma região estratégica para a 

relação internacional do Rio Grande e o Brasil. Lembra a historia que em fins do século XVIII, 

a povoação situada às margens do rio Jundiaí já era uma realidade. As famílias se dedicavam ao 

trabalho de plantação de algodão, cultura de cereais e criação de gado. Por acontecimentos 

externos que impulsionaram o ciclo do algodão e a própria mobilização comercial, Macaíba foi 

bastante favorecida nos meados do século XIX, e por encontrar-se localizada numa área 

estratégica, para a época, beneficiou-se com toda situação que envolvia a comercialização e o 

transporte de algodão. Eram tempos precários no setor de transportes, ficou difícil o transporte 

de qualquer coisa para o exterior ou mesmo trazê-los para a capital. Os grandes navios não 

entravam no porto de Natal por problemas na chamada Boca da Barra, gerando, assim, a 

necessidade de outros meios para o transporte da produção algodoeira negociada com a 

Inglaterra. A vinda da produção de algodão e do açúcar, do interior do Estado, chegava 

naturalmente ao povoado de Macaíba, fazendo com que a localidade se tornasse na época, um 

importante entreposto comercial.  

Atualmente o Município de Macaíba apesar de guardar boas recordações deste período 

áureo nos meados do século XIX, não faz grande intervenção na economia potiguar. Apesar de 

já possuir em seu solo um bom potencial industrial, fazendo parte da composição do PIB 
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potiguar por estar na região metropolitana, a cidade de Macaíba ainda deixa a desejar no tocante 

ao crescimento comercial e agrícola. São muitos os gargalos econômicos que dificultam o 

crescimento econômico de nossa cidade, um deles está justamente na agropecuária. Mesmo 

sendo o segundo maior território na região metropolitana de Natal, com cerca de 458 km 

quadrados, possuindo umas das melhores áreas agriculturáveis do estado,  no entanto, não tem 

conseguido crescer a altura do seu potencial. Entre os produtos que mais se destacam na 

composição da produção agrícola, encontramos a mandioca com mais de 3.400 Ha plantados e 

sendo a segunda maior produção do Estado do Rio Grande do Norte. É também a maior 

produção de mandioca da região metropolitana de Natal. Tendo também uma forte vocação 

para a Castanha do Caju.  

Mesmo tendo esta realidade produtiva, o nível de comercialização e de venda de 

produtos industrializados no município ainda é incipiente. Muitas das vezes a mandioca é 

comercializada para atravessadores de estados vizinhos, deixando os agricultores locais com 

baixa lucratividade.  

Esta realidade na área agrícola também permeia nas cidades circunvizinhas da Grande 

Natal, como São Gonçalo do Amarante e Parnamirim. Nesta justificativa fazemos uma 

aprofundamento na cidade de Macaíba, pelo fato da Escola Agrícola de Jundiaí, sede do 

processo formativo e de onde provavelmente virá a maioria dos jovens rurais.  

Atenta-se para o fato de que, segundo dados do IBGE (disponível em 

http://tribunadonorte.com.br/noticia.php?id=16838) “dos cerca de 20,23 milhões de brasileiros 

economicamente ativos, com idade entre 16 e 24 anos, 3,83 milhões estão sem trabalho, 

resultando em uma taxa de desemprego de 18,97%. Em Natal, os dados são mais alarmantes: 

dentre os desempregados, 37,99% são jovens entre 20 e 29 anos, correspondendo a 

aproximadamente 22 mil pessoas. Estes números são identificados pelos especialistas como 

conseqüência da inadequação entre a formação profissional dos jovens e o aumento da 

competitividade”. Frente a este dado, o presente Projeto pretende contribuir para o 

protagonismo juvenil de jovens vinculados à agricultura familiar, para que possam atuar como 

agentes de desenvolvimento na região metropolitana de Grande Natal, no chamado Cinturão 

Verde.  

 

 

 

http://tribunadonorte.com.br/noticia.php?id=16838
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6) Caracterizar, caso exista, caráter multidisciplinar e interdisciplinar da proposta: 

A equipe que irá atuar no Projeto será composta por pessoas das mais variadas 

formações, o que dará um caráter multidisciplinar na atuação junto aos jovens rurais 

participantes. 

Ressalta-se que s membros da equipe – constituída por profissionais e estudantes – tem 

experiência em atividades de pesquisa e/ou extensão, em áreas rurais e urbanas, investigando e 

orientando grupos de trabalho solidário e produtores individuais em temas sociais e técnicos. 

Trabalham, assim, no suporte de conhecimento nas temáticas sugeridas, junto a grupos 

associados e cooperados nos espaços urbano e rural. 

 

7) Metodologia, plano de atividades gerais e específicos, duração e número de alunos 

atendidos e cronograma devidamente detalhados: 

 

 As oficinas utilizarão a metodologia de projetos de trabalho, pois possibilita de forma 

concreta a transformação da prática educativa fazendo a junção de teoria e prática 

conseqüentemente estabelecendo relações entre conhecimento e experiência (HERNÁNDEZ, 

1998). Todas as oficinas terão apostilas com os conteúdos abrangidos e materiais audiovisuais 

propostos aos temas.  

 Também será utilizada nas oficinas a exposição dialogada, onde os participantes deixam 

o papel de meros ouvintes e passam a ser protagonistas, construindo conceitos junto com 

capacitador. Por outro lado o capacitador busca extrair dos participantes os conceitos e idéias 

dos temas abordados dentro do conhecimento e saber popular dos participantes, somado ao 

saber formal. 

 O público beneficiado com a ação será constituído por jovens de 14 a 18 anos que 

tenham parentesco com agricultores familiares ou empregados rurais que vivam na região 

circunvizinha a Escola Agrícola de Jundiaí, situada na cidade de Macaíba-RN, na Grande Natal. 

Caso o número de inscritos exceda as 25 vagas buscaremos adequar as salas para receber mais 

jovens ou caso extrapole e prejudique a qualidade da formação, serão definidos critérios para 

seleção como: localidade origem, estar matriculado no ensino público, desempenho na escola, 

entre outros.  

 Serão aplicados o conjunto dos módulos, com duração de 20 dias (5h por dia), durante 

cada período de férias dos jovens rurais e da Universidade (janeiro e julho). Assim, a cada ano 
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teremos um grupo de 25 estudantes em janeiro e mais 25 em dezembro, sendo capacitados. No 

total de 24 meses do Projeto teremos 4 (quatro) turmas formadas. 

 Ressaltamos que as metodologias aplicadas nas capacitações permitirão que os 

participantes sejam multiplicadores para outros membros das comunidades de origem bem 

como sejam impulsionadores do desenvolvimento da comunidade. Bem como, as capacitações 

envolverão partes teóricas e práticas. 

 Abaixo seguem o plano de aula dos módulos e seu cronograma de execução para o 

período de 24 meses. 

Tempo (trimestral) 

Atividades 1
o
 2

o
 3

o
 4

o
 5

o
 6

o 7
o 8

o 

Mobilização e 

Senbilização 
                           

Reuniões para organização 

do material didático das 

oficinas (apostilas e 

cartilhas) 

                        

Oficina de associativismo, 

cooperativismo e 

Economia Solidária  

                        

Oficina Marketing Social 

e Gestão Financeira 
                        

Oficina de 

Empreendedorismo Social 

e Elaboração de Projetos 

Sociais 

                        

Oficina de Controle Social                         
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Módulo I – Associativismo, Cooperativismo e Economia Solidária 

 PLANO DE AULA 
 

MÓDULO I 
Associativismo, Cooperativismo e Economia Solidária Nº 

HORAS/AULAS 

16h 

Objetivo Geral: Tem como objetivo potencializar as capacidades locais para a promoção de alternativas de trabalho, renda, cidadania e 

melhoria das condições de vida dos participantes e sua comunidade, com a formação, organização e fortalecimento de empreendimentos 

coletivos, associativos e cooperativos autogestionários. 

ENCONTRO TEMAS CONTEÚDOS 
PROCEDIMENTOS 

METODOLÓGICOS 

RECURSOS DE 

APOIO DIDÁTICO 

1º Encontro  Associativismo 

o O que o Associativismo? 

o Características; 

o Tipos; 

o Para que associar-se? 

o Como formar uma associação 

(legislação); 

o Procedimentos para constituição e 

registro; 

Dinâmicas (Acolhida) 

Apresentação e Exposição do 

Conteúdo (uso de material impresso 

– textos) 

Problematização (uso de material 

audiovisual) 

Desenvolver Produto da Oficina 

Flip-Chart, Quadro 

branco 

Retroprojetor, 

Transparências, 

Cartolina, Papel 

Madeira, Cola, 

Tesoura, Pincel 

Atômico, Tarjetas 

coloridas. Televisão, 

2º Encontro Cooperativismo 

o O que o Cooperativismo? 

o Histórico do Cooperativismo; 

o Tipos de Cooperativas; 

o Princípios do Cooperativismo; 

o Como formar uma cooperativa 

(legislação); 
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o Procedimentos para constituição e 

registro; 

o Associação x Cooperativa; 

(individual) 

Vivência da Oficina 

Atividade para Próxima Oficina 

Aparelho de DVD, 

Datashow 

3º Encontro 
Economia 

Solidária 

o Mundo do Trabalho; 

o O que Economia Solidária? (vídeo)  

o Conceitos fundamentais: caridade, 

filantropia, solidariedade; 

o Valores capitalistas X valores da 

Economia Solidária; 

o Diferenças entre Empresa e 

Empreendimento Econômico Solidário 

(EES) 

4º Encontro 
Economia 

Solidária 

o Histórico da Economia Solidária; 

o Princípios da ECOSOL; 

o O que é cadeia produtiva; 

o Rede solidária; 
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Módulo II - Planejamento Estratégico, Produção e Marketing 

      PLANO DE AULA  

MÓDULO II Planejamento Estratégico, Produção e Marketing Nº 

HORAS/AULAS 

20h 

Objetivo Geral: Aprimorar as capacidades de marketing social e planejamento estratégico dos participantes partindo da descrição de que é e 

como esses temas são significativos para o desenvolvimento de ações nas comunidades de origem. 

ENCONTR

O 
TEMAS CONTEÚDOS 

PROCEDIMENTOS 

METODOLÓGICOS 

RECURSOS DE 

APOIO DIDÁTICO 

1º Encontro 
Introdução a 

administração 

o O que é Administração?  

o O que administrar? 

o Recursos Humanos 

o Recursos Materiais 

o Recursos Financeiros  

o Para que administrar? 

o Definindo objetivos 

o O que Produzir? 

o Cadeia Produtiva 

Dinâmicas (Acolhida) 

Apresentação e Exposição do 

Conteúdo (uso de material impresso 

– textos) 

Problematização (uso de exemplos 

Flip-Chart, Quadro 

branco 

Retroprojetor, 

Transparências, 

Cartolina, Papel 

Madeira, Cola, 



136 

 

 

2º Encontro Planejamento 

o O que queremos fazer? (atividade) 

o Por que queremos fazer? (problema) 

o Para que queremos fazer? (objetivos) 

o Quando vamos fazer? (período) 

o Quanto queremos fazer? (metas) 

o Como vamos fazer? (meios) 

o Quem vai fazer? (responsáveis) 

o Com que vamos fazer? (recursos) 

e estudo de casos ligados à 

realidade das organizações) 

Desenvolver Produto da Oficina 

(individual) 

Vivência da Oficina (avaliação da 

oficina) 

Atividade para Próxima Oficina 

Tesoura, Pincel 

Atômico, Tarjetas 

coloridas. Televisão, 

Aparelho de DVD, 

Datashow 

3º Encontro 

Marketing 

Social 

o Marketing comercial, institucional e social; 

o Marketing ambiental, ecológico e 

comunitário; 

4º Encontro 

o Desenvolvimento do marketing social e 

ético nas cooperativas e associações;  

o Desenvolvimento do programa de 

marketing;  

5º Encontro o Planejamento, sistemas de informações e 

organização da estrutura de marketing; 
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Módulo III - Gestão Financeira 

      PLANO DE AULA  

MÓDULO III Gestão Financeira Nº 

HORAS/AULAS 

8h 

Objetivo Geral: Aprimorar as capacidades de marketing social e gestão financeira dos participantes partindo da descrição de que é e como 

esses temas são significativos para o desenvolvimento de ações nas comunidades de origem. 

ENCONTR

O 
TEMAS CONTEÚDOS 

PROCEDIMENTOS 

METODOLÓGICOS 

RECURSOS DE 

APOIO DIDÁTICO 

1º Encontro 
Gestão 

FInanceira 

o Discussão sobre Custos 

o Custos Fixos; 

o Custos Variáveis; 

o Preço de venda; 

Dinâmicas (Acolhida) 

Apresentação e Exposição do 

Conteúdo (uso de material impresso 

– textos) 

Problematização (uso de exemplos 

e estudo de casos ligados à 

realidade das organizações) 

Desenvolver Produto da Oficina 

(individual) 

Vivência da Oficina (avaliação da 

oficina) 

Atividade para Próxima Oficina 

Flip-Chart, Quadro 

branco 

Retroprojetor, 

Transparências, 

Cartolina, Papel 

Madeira, Cola, 

Tesoura, Pincel 

Atômico, Tarjetas 

coloridas. Televisão, 

Aparelho de DVD, 

Datashow 

2º Encontro 
Planejamento e 

Controle  

o O que são Controles? 

o Para que Controles? 

o Manual de Controles 

o Para recursos humanos, materiais e 

financeiros; 
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Módulo IV - Empreendedorismo Social e Comércio Justo  

 PLANO DE AULA 
 

MÓDULO IV 
Elaboração de Projetos Sociais Nº 

HORAS/AULAS 

12h 

Objetivo Geral: As oficinas pretendem que as pessoas identifiquem e se sensibilizem sobre suas potencialidades como protagonistas. 

ENCONTRO TEMAS CONTEÚDOS 
PROCEDIMENTOS 

METODOLÓGICOS 

RECURSOS DE 

APOIO 

DIDÁTICO 

1º Encontro 
Empreendedorismo 

Social 

o O que é empreendedorismo? 

o Breve histórico de empreendedorismo 

o A importância do empreendedorismo como 

alternativa ao desemprego. 

o Empreendedorismo X Empresário 

Dinâmicas (Acolhida) 

Apresentação e Exposição do 

Conteúdo (uso de material 

impresso – textos) 

Problematização (uso de 

material audiovisual) 

Desenvolver Produto da Oficina 

(individual) 

Vivência da Oficina 

Atividade para Próxima Oficina 

Flip-Chart, Quadro 

branco 

Retroprojetor, 

Transparências, 

Cartolina, Papel 

Madeira, Cola, 

Tesoura, Pincel 

Atômico, Tarjetas 

coloridas. 

Televisão, Aparelho 

de DVD, Datashow 

2º Encontro 

Comércio Justo  
o O que é Comércio Justo? 

o Princípios do Comércio Justo 

o Como participar do Comércio Justo? 3º Encontro 
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Módulo V - Elaboração de Projetos Sociais  

 PLANO DE AULA 
 

MÓDULO V 
Elaboração de Projetos Sociais Nº 

HORAS/AULAS 

12h 

Objetivo Geral: Identificar a participação e sentido de pertença das pessoas nas suas comunidades, através de sua compreensão dos projetos e 

ações produto da aplicação de políticas públicas, assim como de sua inserção no seu lugar de moradia por meio de grupos para toma de decisões, 

associações, ONG´s. 

ENCONTRO TEMAS CONTEÚDOS 
PROCEDIMENTOS 

METODOLÓGICOS 

RECURSOS DE 

APOIO 

DIDÁTICO 

1º Encontro  

 

O que é Projeto 

Social? 

 

Como elaborar um 

Projeto Social? 

o Problemática (Causas e Incertezas Sociais) 

o Motivação (Pessoal e Coletivo) 

o Identificação (Identidade Social ou 

Resistência Cultural?)  

o Tipos e Temáticas das Ações 

o Abrangência do Projeto 

o Tempo do Projeto 

o Sustentabilidade de um projeto 

Dinâmicas (Acolhida) 

Apresentação e Exposição do 

Conteúdo (uso de material impresso 

– textos) 

Problematização (uso de material 

audiovisual) 

Desenvolver Produto da Oficina 

Flip-Chart, Quadro 

branco 

Retroprojetor, 

Transparências, 

Cartolina, Papel 

Madeira, Cola, 

Tesoura, Pincel 

Atômico, Tarjetas 

2º Encontro  

Etapas para a 

elaboração de 

projetos 

o A identificação do projeto 

o Apresentação  

o Diagnóstico (contextualização da 

comunidade)  

o Justificativas 
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(Desenvolvimento 

de um projeto) 

 

o Objetivos Geral e Específico  (individual) 

Vivência da Oficina 

Atividade para Próxima 

Oficina 

coloridas. 

Televisão, Aparelho 

de DVD, Datashow 

3º Encontro  

o Estratégias de ação (metodologia ou 

tecnologia)  

o Público Beneficiado e Resultados Esperados  

o Parcerias  

o Responsáveis pelo projeto  

o Cronograma Executivo 

o Avaliação e Monitoramento 
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Módulo VI - Participação, Controle Social e Cidadania 

 PLANO DE AULA 
 

MÓDULO VI 
Participação, Controle Social e Cidadania Nº HORAS/AULAS 

16h 

Objetivo Geral: Reconhecer papel primordial do cidadão que exerce seus direitos e deveres através da participação nos espaços de controle social 

na busca pelo Desenvolvimento Humano e Comunitário da Sociedade, desde que munido de conhecimentos para qualificar sua atuação. 

ENCONTRO TEMAS CONTEÚDOS 
PROCEDIMENTOS 

METODOLÓGICOS 

RECURSOS DE 

APOIO 

DIDÁTICO 

1º Encontro  

Orçamento 

público e controle 

social 

o O que entendemos sobre 

participação? 

o Argumentos em favor da participação; 

o Mecanismos de participação popular 

no Brasil; 

Dinâmicas (Acolhida) 

Apresentação e Exposição do Conteúdo 

através de exposição dialogada; 

Problematização (uso de material 

impresso texto e imagem) 

Desenvolver Produto da Oficina 

Vivência da Oficina (avaliação da 

Flip-Chart, Quadro 

branco 

Retroprojetor, 

Transparências, 

Cartolina, Papel 

Madeira, Cola, 

Tesoura, Pincel 

Atômico, Tarjetas 

coloridas. Televisão, 

Aparelho de DVD, 

2º Encontro  

Orçamento 

público e controle 

social 

o Transformações Político-

Administrativas Recentes no Brasil 

o  O que é Controle Social? 

o Espaços de Controle Social? 

o Diagnóstico dos espaços de Controle 

Social ocupados pelos participantes; 

3º Encontro  

Orçamento 

público e controle 

social 

o Mapeando os espaços de Controle 

Social do município; 

o Como faço para participar; 

o Por que participar? 

o A experiência dos Conselhos Gestores 
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de Política Pública (saúde, emprego 

entre outros); 

oficina) 

Atividade para Próxima Oficina –  

 

Datashow 

4º Encontro  

Orçamento 

público e controle 

social 

o O que é orçamento público? 

o Princípios do orçamento público; 

o Como é feito o orçamento público: 

Plano Plurianual, Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e Lei Orçamentária 

Anual. 
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Módulo VII - Agroecologia e Meio Ambiente 

      PLANO DE AULA  

MÓDULO  Agroecologia e Meio Ambiente Nº 

HORAS/AULAS 

12h 

Objetivo Geral: Introduzir bases científicas e aplicações práticas da Agroecologia para uma produção agropecuária eficiente, duradoura, de 

baixo custo e de mínimo impacto no ambiente e na saúde humana. 

ENCONTR

O 
TEMAS CONTEÚDOS 

PROCEDIMENTOS 

METODOLÓGICOS 

RECURSOS DE 

APOIO DIDÁTICO 

1º Encontro 

Agroecologia 

o Formas de agricultura, convencional e 

agroecológica; 

o Princípios ecológicos na agricultura;  

Dinâmicas (Acolhida) 

Apresentação e Exposição do 

Conteúdo (uso de material impresso – 

textos) 

Problematização (uso de exemplos e 

estudo de casos ligados à realidade das 

organizações) 

Desenvolver Produto da Oficina 

(individual) 

Vivência da Oficina (avaliação da 

oficina) 

Atividade para Próxima Oficina 

Flip-Chart, Quadro 

branco 

Retroprojetor, 

Transparências, 

Cartolina, Papel 

Madeira, Cola, 

Tesoura, Pincel 

Atômico, Tarjetas 

coloridas. Televisão, 

Aparelho de DVD, 

Datashow 

2º Encontro 

o Base ecológica do manejo de pragas e 

doenças; 

o A ciclagem de nutrientes no 

agroecossistema através de adubação verde 

e da compostagem; 

o Manejo sustentável do solo;  

3º Encontro 

o Modelos alternativos de agricultura: 

orgânica,biodinâmica, natural e 

agroecologia;  

o Introdução a produção agroecológica 

específica em olerícolas, frutíferas, cereais 

e pastagens e sistemas agroflorestais. 
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8) Cronograma de execução: 

 

Tempo (trimestral) 

Atividades 1
o
 2

o
 3

o
 4

o
 5

o
 6

o 7
o 8

o 

Mobilização e 

Senbilização 
                           

Reuniões para organização 

do material didático das 

oficinas (apostilas e 

cartilhas) 

                        

Oficina de associativismo, 

cooperativismo e 

Economia Solidária  

                        

Oficina Marketing Social 

e Gestão Financeira 
                        

Oficina de 

Empreendedorismo Social 

e Elaboração de Projetos 

Sociais 

                        

Oficina de Controle Social                         

Reuniões para avaliação 

do processo formativo 
                                 

Confecção da publicação 

impressa/livro 
                        

 

9) Descrição dos resultados esperados, com ênfase na geração de produtos, processos ou 

patentes: 

 

a) Realização de 10 visitas de mobilização e sensibilização dos jovens rurais sobre a 

proposta do projeto, nas associações e cooperativas da região circunvizinha a Escola 

Agrícola de Jundiaí; 

b) Realização de 7 oficinas modulares (um conjunto por semestre, totalizando 28 nos 24 

meses), abordando as seguintes temáticas: a) Associativismo, Cooperativismo e 

Economia Solidária; b) Planejamento Estratégico, Produção e Marketing; c) Gestão 

Financeira; d) Empreendedorismo Social e Comércio Justo; e) Elaboração de Projetos 

Sociais; f) Agroecologia e Meio Ambiente; g) Participação, Controle Social e 

Cidadania; 
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c)  Formação de 100 agentes que impulsionem o desenvolvimento das comunidades ; 

d) Confecção de apostila ou cartilhas para utilização nas oficinas; 

e) Confecção de uma publicação impressa dos resultados da experiência; 

f) Publicação e participação da equipe em seminários, congressos (eventos de pesquisa, 

ensino e extensão) com o objetivo de se articular com outras entidades e redes, gerar 

conhecimentos e divulgar essa iniciativa; 

g) Empoderamento das/os jovens através do reconhecimento, valorização e 

aprimoramento de seu papel de autoras(es) / protagonistas de ações voltadas para a 

promoção do desenvolvimento de suas comunidades; 

h) Divulgação do projeto e seus resultados em espaços junto a Organizações da 

Sociedade Civil, Gestores Públicos e Instituições de Ensino. 

 

10)  Orçamento da proposta, com a descrição detalhada de todos os itens e respectivos 

gastos, devidamente justificados: 

 

 

Valor Solicitado R$ 

Custeio 51.652,80    

Capital 13.000,00 

Bolsas 30.897,60 

TOTAL 95.550,40 

 

10.1) Custeio (Diárias, Passagens, Material de consumo, Serviços de terceiros Pessoa 

Física, Serviços de terceiros Pessoa Jurídica) 

 

Custeio Qtd Valor 

Unit. 

Total 

Material de consumo (Papel A4, cartucho, tonner, clips, 

grampos, fitas adesivas, cartolinas, cópias etc.) 
----- 4.800,00 

    

4.800,00  

Diárias de campo 160 187,83 30.052,80     

Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica (publicação 

/livro, banner, cartilhas e apostilas) 
----- ------ 15.000,00 

Serviço de terceiro pessoa jurídica – PASSAGEM 

NACIONAL 
01 1.800,00 1.800,00 

TOTAL ------ ------ 51.652,80    
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Justificativas: Realização do custeio ao trabalho de mobilização, formação, avaliação e 

divulgação do projeto. Diárias para deslocamento de parte da equipe (que está em Natal 

na UFRN) para Escola Agrícola de Jundiaí (na cidade de Macaíba), a fim de realizar 

reuniões e o processo formativo. A passagem nacional é destinada a apresentação de 

trabalho relativo ao projeto em congresso científico.  

 

10.2) Capital (Equipamentos, Materiais permanentes e Material bibliográfico) 

 

Capital Qtd Valor 

Unit. 

Total 

Material bibliográfico (livros) 40 35,00 1.400,00 

Projetor multimídia (datashow) 1 3.000,00 3.000,00 

Computadores de mesa 4 1.200,00 4.800,00 

Notebook 1 3.800,00 3.800,00 

TOTAL ------ ------ 13.000,00    

Justificativas: O investimento em capital visa reforçar o material bibliográfico que 

subsidiará os capacitadores para o processo formativo. Os equipamentos visam equipar a 

Escola Agrícola Jundiaí com uma sala de estudos e pesquisas articulado ao grupo já 

existente no PPGA/UFRN. 

 

10.3) Bolsas (apenas nas modalidades EXP 3, ITI A e ATP B) 

 

Bolsas  Qtd N.º 

Meses 

Valor Unit. Total 

Extensão no País – EXP (3) 1 24 1.045,89 25.101,36 

Apoio Técnico em Extensão no País – ATP 

(B) 

1 24 

241,51 

5.796,24 

TOTAL 2  ----- ----- 30.897,60     

Justificativas: As bolsas serão disponibilizadas para jovens estudantes e graduados que 

realizarão ações de auxílio no processo formativo, e contribuirão nas oficinas, sob a 

orientação de um dos docentes da equipe. 

 

 



147 

 

 

11)  Infra-estrutura básica e de apoio técnico para o desenvolvimento do projeto: 

 

Recursos Quantidade 

Salas de apoio, estudo e reuniões 

Grupo de Estudos e Pesquisas em RH e Qualidade Organizacional  

(GERHQUAL); UNITRABALHO; Escola Agrícola Jundiaí  

3 

Câmera Fotográfica Digital 1 

Filmadora Digital  1 

Computadores de mesa (desktop)  6 

Televisor  1 

DVD player 1 

Impressoras (laser e jato de tinta) 3 

 

12)  Equipe 

 

Pesquisador Instituição Formação/Atuação profissional 

Atividade 

(dedicação 

em horas) 

Washington José de Souza UFRN Administrador/Pós-Doutor em 

Gestão Sócia /Coordenador 

12h 

Apolino José Nogueira da 

Silva 

Escola Agrícola 

Jundiaí 

Eng. Agrônomo - Doutor - UFPB 

(Agroecologia) 

8h 

Thiago Ferreira Dias PPGA/UFRN Administrador, Mestre em 

Administração e 

Desenvolvimento Rural 

12h 

Juarez de Azevedo Paiva PPGA/UFRN Administrador 12h 

Marcos Adller PPGA/UFRN Graduando em Administração 8h 

Cláudio Rodrigues Anders    

 

EMATER-RN Eng. Agrônomo 4h 

Ricardo Alencar da Silva Escola Agrícola 

Jundiaí 

Msc. - Geografia - UFRN (Meio 

Ambiente) 

8h 

Márcia Silva de Oliveira Escola Agrícola 

Jundiaí 

Msc. - Geografia - UFRN (Meio 

Ambiente) 

8h 

Aristotelina Pereira Barreto 

Rocha 

Escola Agrícola 

Jundiaí 

Msc. - Geografia - UFRN (Meio 

Ambiente) 

8h 
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Maria de Fátima Pessoa FETARN Assessora Técnica  

 

13) Existência de financiamentos de outras fontes ou solicitações em curso 

 

   Este projeto encontra-se integrado a um conjunto de ações desenvolvido dentro do 

Departamento de Ciências Administrativas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(DEPAD-UFRN) no campo da Gestão Social, o que envolve o ensino (em nível de Graduação 

e de Pós-Graduação), a pesquisa e a extensão, esta última mediante processos de incubação de 

Empreendimentos Econômicos Solidários. No momento, equipes constituídas por alunos e 

docentes do Curso de Graduação em Administração e do Programa de Pós-Graduação em 

Administração (Mestrado e Doutorado) desenvolvem os seguintes processos de incubação:  

 

a) Formação sócio-política e técnica e assessoramento a produtores de caprinos e 

ovinos membros da Associação de Produtores do Sertão do Cabugi e da 

Associação Apodiense de Produtores de Caprinos e Ovinos, com financiamento da 

Fundação Banco de Brasil. As associações que estão sendo incubadas integram 

ações de Desenvolvimento Regional Sustentável (DRS) sob a responsabilidade do 

Banco do Brasil; 

 

b) Formação sócio-política e técnica e assessoramento a 10 Empreendimentos 

Econômicos Solidários localizados na área urbana de Natal mediante convênio 

firmado entre a Secretaria Nacional de Economia Solidária do Ministério do 

Trabalho e Emprego (SENAES/MTE) e a Secretaria Municipal de Trabalho e 

Assistência Social sob responsabilidade da Incubadora de Iniciativas Sociais e 

Solidárias do Núcleo da Fundação Interuniversitária de Estudos e Pesquisas sobre 

o Trabalho (UNITRABALHO/UFRN).   

 

14)  Envolvimento do Coordenador e/ou de sua Instituição com projetos em execução no 

País relacionados com os objetivos deste Edital: 

 

O Coordenador, Prof. Washington José de Souza é pesquisador no campo da Gestão 

Social, campo em que, também, leciona, em nível de Graduação e de Pós-Graduação e exerce 

atividades de extensão, como Coordenador de Incubadoras de iniciativas Sociais e Solidárias 

vinculadas ao Núcleo da Rede Interuniversitária de Estudos e Pesquisa Sobre o Trabalho – 

UNITRABALHO. O Coordenador é membro titular do Conselho Estadual de Economia 

Solidária do Estado do Rio Grande do Norte. 

O coordenador já executou os seguintes projetos com equipe interdisciplinar: 

a) Em atividade de extensão mediante convênio firmado entre a Secretaria 

Nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego 
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(SENAES/MTE) e a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social 

(SEMTAS/ Prefeitura de Natal). Orienta trabalhos destinados à formação 

sócio-técnica de grupos solidários na região metropolitana de Natal; 

b) Em atividade de extensão mediante convênio firmado entre a 

UNITRABALHO e a Fundação Banco do Brasil. Orienta trabalhos de 

incubação na atividade da caprinovinocultura em dois municípios do interior 

do estado, em parceria com uma equipe técnica da Universidade Federal Rural 

do Semi-Árido – UFERSA.  

c) Em atividade de pesquisa na Coordenação Estadual do Mapeamento da 

Economia Solidária no Rio Grande do Norte, atividade financiada pela FINEP 

em convênio com a Secretaria Nacional de Economia Solidária do Ministério 

do Trabalho e Emprego (SENAES / MTE). O Mapeamento ocorreu entre 

outubro de 2006 e março de 2008; 

d) Em atividades de pesquisa no campo da Gestão Social orientando alunos de 

graduação, de Mestrado e de Doutorado no campo da Economia Solidária, da 

Responsabilidade Socioambiental e da Qualidade de Vida; 

e) Em atividade de Iniciação Científica orientando estudantes de graduação em 

Administração em projetos de pesquisa com foco em Economia Solidária, 

Qualidade de Vida e Trabalho Voluntário;  

f) Experiência profissional na área de cooperativismo como membro da União 

Cooperativista de Ensino Superior do Rio Grande do Norte (UNICOOPES-

RN), instituição educativa sem fins lucrativos constituída por professores e 

técnicos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  

 

15)  Informação acerca da contrapartida da Instituição Proponente, descrição e 

envolvimento do(s) parceiros e colaboradores:  

 

a) Da UFRN 

Vinculados ao Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGA), dois 

professores, com título de Doutor e experiência acadêmica internacional, participarão 

do Projeto. O Professor Washington José de Souza, Coordenador da Proposta, é 

Doutor em Educação e realizou Pós-Doutorado na Birmingham Bisiness School entre 

2004 e 2005, com bolsa da CAPES.  

A UFRN disponibilizará infra-estrutura de auditório que poderá ser utilizada 

para eventos integrados da equipe do projeto com os jovens rurais envolvidos, bem 

como realização de eventos de divulgação do projeto.  
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b) Da Escola Agrícola de Jundiaí 

Disponibilizará professor para acompanhamento do projeto de formação, bem como 

equipamentos e infra-estrutura de suporte aos capacitadores (salas de aula e outros espaços 

físicos como auditório e sala de reuniões). 

 

 

16)  Descrição da experiência do Coordenador do projeto na gestão de projetos com 

características equivalentes: 

 

Washington Jose de Souza. Graduado em Administração pela Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (1982), Mestre em Administração pela Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (1991) e Doutor em Educação pela Universidade Federal do Ceará (1999). 

Realizou Estágio de Doutorando no Institute of Education, University of London, entre 1997 

e 1998, com bolsa da CAPES e do Conselho Britânico. Realizou Pós-Doutorado, no campo da 

Gestão Social, na Birmingham Business School, University of Birmingham, entre 2004 e 

2005, em colaboração com o Professor John Child, com apoio da CAPES. É Professor 

Associado da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, vinculado ao Departamento de 

Ciências Administrativas. Tem experiência na área de Administração, com ênfase em Gestão 

Social, atuando principalmente nos seguintes temas: Economia Solidária; Trabalho 

Voluntário; Qualidade de Vida no Trabalho; Responsabilidade Social Corporativa. É membro 

da Rede Interuniversitária de Pesquisas e Estudos Sobre o Trabalho (UNITRABALHO) e do 

Núcleo de Estudos do Trabalho e Emprego (NETE/UFRN). Integra o Conselho Estadual de 

Economia Popular Solidária (Rio Grande do Norte) como representante do segmento 

Instituições de Ensino Superior (IES). 

 

17) Descrição da forma de indicação e seleção dos candidatos: 

 

Seleção dos Jovens rurais  

 Para seleção dos jovens rurais que participarão do processo formativo por cada 

período de férias seguirá os seguintes critérios: 

1) O candidato deve ser filho de agricultor familiar ou empregado rural; 

2) Deve ter de 14 a 18 anos; 

3) O jovem deve residir em comunidades rurais de cidades da Grande Natal 

(Parnamirim, Natal, Macaíba e São Gonçalo do Amarante); 

4) Estar devidamente matriculado em escola pública ou privada da região (será 

dada preferência aos candidatos provindos de escolas públicas); 
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18)  Descrição de eventuais apoios recebidos anteriormente de outros programas 

similares, relacionando os resultados obtidos: 

A Equipe executou/ executa os seguintes projetos com equipe interdisciplinar: 

a) Convênio firmado entre a Secretaria Nacional de Economia Solidária do 

Ministério do Trabalho e Emprego (SENAES/MTE) e a Secretaria 

Municipal de Trabalho e Assistência Social (SEMTAS/ Prefeitura de 

Natal), orienta trabalhos destinados à formação sócio/técnica de grupos 

solidários na região metropolitana de Natal; 

b) Convênio firmado entre a UNITRABALHO e a Fundação Banco do Brasil 

orienta trabalhos de incubação na atividade da caprinovinocultura em dois 

municípios do interior do estado, em parceria com uma equipe técnica da 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA; 

c) Coordenação Estadual do Mapeamento de Economia Solidária no Rio 

Grande do Norte com apoio da SENAES/MTE. O Mapeamento tinha como 

meta alcançar 200 empreendimentos. Todavia, o envolvimento e a 

qualidade do trabalho da Equipe Técnica permitiram que fossem 

alcançados números superiores: 280 entrevistas com 264 questionários 

validados (percentual de sucesso superior a 30% acima da meta); 

d) Projetos de Extensão e de Iniciação Científica apoiados pelo Fundo de 

Apoio à Extensão (FAEX/UFRN) e pelo Programa Institucional de 

Iniciação Cientifica (PIBIC/CNPQ – UFRN); 

e) Projetos de pesquisa nos campos da Gestão Pública e da Gestão Social com 

projetos apoiados por agência de fomento CNPQ, FINEP, Fundação Banco 

do Brasil,  

f) O Coordenador tem apoio da Organização Não-Governamental Pastoral da 

Criança, há dois anos, em projeto relacionado ao Comportamento 

Organizacional no Trabalho Voluntário.    
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ANEXO B – Alterações na proposta inicial da Incubadora OASIS apresentada ao CNPq 

referente ao Edital 23/2008 – Programa Intervivência Universitária. 

 

Projeto de Intervivência 

Organização de Aprendizagens e Saberes em Iniciativas Solidárias – OASIS Tecnologias Sociais 

Cronograma de atividades 

1) Considerações: justificativas para as mudanças propostas 

Considerando: 

a) O atraso no cronograma de divulgação do resultado do Edital 23/3008, com 

reflexos nas fases posteriores de implantação e de inicio das atividades; 

b) Que tal atraso inviabilizou a realização da Intervivência, prevista no Projeto, do 

período de férias janeiro/fevereiro de 2009; 

c) Que a não realização da Intervivência janeiro/fevereiro de 2009 impediu a 

formação de 25 jovens (interferindo negativamente na meta original do Projeto de formar 100 

jovens no total, 25 por período de férias); 

d) Que após a divulgação do resultado pelo CNPq ocorreram manifestações de 

prefeituras municipais do Rio Grande do Norte interessadas em participar do Projeto de 

Intervivência; 

e) Considerando, ainda, que a participação de tais prefeituras representa um 

incremento na missão social do Projeto, pois, além de envolver jovens de município com 

índices de desenvolvimento limitados (localizados, a maioria, na região do Polígono das 

Secas), permite a ampliação do número de vagas originalmente previsto (de 100 para 180); 

Vimos propor mudança na metodologia do Projeto OASIS que, agora, passaria a ser 

assim executado.    

 

2) Metodologia 

 

O Projeto será desenvolvido, parte, no Centro de Pesquisa e Treinamento da Empresa 

de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN), localizado no distrito de 

Campo de Serra Verde, município de Jandaira. Outra parte, representando maior carga 

horária, conforme proposta original, continuará a ser executa na Escola Agrícola de Jundiaí, 

no município de Macaiba. Seis grupos de 30 jovens, em igual quantidade em gênero, serão 

formados. Além de 30 estudantes da Escola Agrícola de Jundiai, filhos de agricultores 

familiares associados à Federação dos Trabalhadores Rurais do Rio Grande do Norte 

(FETARN), 150 estudantes (30 por município) dos seguintes municípios passam a integrar a 

Intervivência: Afonso Bezerra; Jandaira; Galinhos; Guamaré; Pedro Avelino. Em cada escola 
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de Ensino Médio os jovens terão um Supervisor, responsável por acompanhar o desempenho 

deles nas atividades regulares e, também, por acompanhar e dar suporte às atividades de 

campo relacionadas ao Projeto.  

Uma solenidade de abertura da Intervivência ocorrerá em Auditório da UFRN, em 

abril, momento em que a equipe do Projeto aplicará um questionário para captar o grau de 

conhecimento dos jovens nos conteúdos que serão ministrados. Próximo ao final do período 

de dois anos, em outubro de 2010, o mesmo instrumento será reaplicado. O objetivo, aqui, é 

captar o grau de evolução dos jovens nos temas da Intervivência, o que subsidiará a 

elaboração do livro de divulgação com a metodologia e os resultados do Projeto. O calendário 

geral de execução do Projeto está exposto no Quadro 1 abaixo. 

 

Quadro 1 - Calendário Geral das Atividades 

 

Data Atividade Conteúdo 

18.02.2009 Ofício-Convite aos Prefeitos - 

09.03 Ofício-Resposta das Prefeituras - 

10.03 Início da Seleção dos Formandos Sob responsabilidade das Escolas 

31.03 Conclusão do Processo Seletivo Sob responsabilidade das Escolas 

04.04 Solenidade de Abertura Conferência do Pró-Reitor de Extensão da UFRN 

Apresentação do Projeto e a aplicação de Instrumento da 

Pesquisa: Perfil e Conhecimentos Gerais dos Alunos nos 

Conteúdos da Intervivência 

16 e 17.05 Formação em Campo de Serra 

Verde (A. Bezerra e P. Avelino) 

Participação, Controle Social e Responsabilidade Social 

23 e 24.05 Formação em Campo de Serra 

Verde (Jandaíra e Guamaré) 

Participação, Controle Social e Responsabilidade Social 

13 e 14.06 Formação em Campo de Serra 

Verde (Macaíba e Galinhos) 

Participação, Controle Social e Responsabilidade Social 

13.07 a 18.07.2009 Intervivência Conforme Quadro 2  

26 e 27.09 Formação em Campo de Serra 

Verde (Afonso Bezerra e Guamaré) 

Apresentação de Trabalhos: Associativismo e 

Cooperativismo 

Economia Solidária 

17 e 18.10 Formação em Campo de Serra 

Verde (Pedro Avelino e Jandaíra) 

Apresentação de Trabalhos: Associativismo e 

Cooperativismo 

Economia Solidária 

14 e 15.11 Formação em Campo de Serra 

Verde (Macaíba e Galinhos) 

Apresentação de Trabalhos: Associativismo e 

Cooperativismo 

Economia Solidária 

01 a 06.02.2010 Intervivência Conforme Quadro 3 

10 e 11.04 Formação em Campo de Serra 

Verde (Macaíba e Pedro Avelino) 

Sistematização da situação do lixo no município  

Gestão de Pessoas, Finanças e Marketing 

24 e 25.04 Formação em Campo de Serra 

Verde (A. Bezerra e Galinhos) 

Sistematização da situação do lixo no município  

Gestão de Pessoas, Finanças e Marketing 

15 e 16.05 Formação em Campo de Serra 

Verde (Guamaré e Jandaíra) 

Sistematização da situação do lixo no município  

Gestão de Pessoas, Finanças e Marketing 
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05.07 a 10.07.2010 Intervivência Conforme Quadro 4 

14 e 15.08 Formação em Campo de Serra 

Verde (Macaíba e Pedro Avelino) 

Avaliação e Retroalimentação do Plano de Intervenção por 

Município  

21 e 22.08 Formação em Campo de Serra 

Verde (Afonso Bezerra e Jandaíra) 

Avaliação e Retroalimentação do Plano de Intervenção por 

Município  

28 e 29.08 Formação em Campo de Serra 

Verde (Galinhos e Guamaré) 

Avaliação e Retroalimentação do Plano de Intervenção por 

Município  

25 a 29.10 Pesquisa de Campo por Município Reaplicação do Instrumento de Pesquisa: Perfil e 

Conhecimentos Gerais dos Alunos nos Conteúdos da 

Intervivência 

12, 13, 19, 20, 26 e 

27.11 
Vivências Municipais Livre – organização dos formandos 

10.12.10 Solenidade de Encerramento Conferência – Reitoria da UFRN 

Discurso de Formatura 

 

De modo a suprir a lacuna deixada pela não realização de atividades em 

janeiro/fevereiro de 2009, três encontros, envolvendo 60 jovens por vez (30 por município), 

serão realizados no Centro de Pesquisa e Treinamento da EMPARN em Campo de Serra 

Verde, durante os meses de abril e maio, conforme aponta o calendário geral.  

A reunião de 60 jovens no Centro tem três propósitos: 

 

a) garantir qualidade ao processo de formação, pois, serão formadas três turmas (20 

por sala) funcionando simultaneamente. A cada intervalo de 4 horas, haverá rodízio de tema e 

formador o que permitirá, ao final das 12 h/a, a formação de todos nos três temas, previstos 

para cada atividade a ser realizada no Centro.  As 12 h/a previstas no calendário acima serão 

destinadas à Formação Sócio-Política, nos temas Participação, Controle Social e 

Responsabilidade Social; 

 

b) adequar o número de jovens em formação à capacidade de alojamento do Centro; 

 

c) implantar atividades no Centro de modo a potencializar a capacidade de 

funcionamento do mesmo, hoje subutilizada, evitando a depreciação de móveis, equipamentos 

e instalações.  

 

Após as atividades iniciais no Centro, os jovens retornarão aos respectivos municípios 

com dois roteiros de visitas/pesquisas. Uma visita-pesquisa, em grupos de 5 componentes, 

ocorrerá em um dos conselhos atuantes no município e, a outra, em uma organização de 

trabalho voluntário ou de assistência social, a exemplo de creche e abrigo constituído sob a 

forma de Organização Não-Governamental. Após esta atividade, sintetizarão os principais 

pontos que serão discutidos em julho de 2009. Durante esse período, os jovens terão o 

acompanhamento Bolsista EXP-3 no intuito de sanar possíveis dificuldades.  
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Em julho/agosto de 2009, no período de férias escolares, uma Intervivência ocorrerá 

na Escola Agrícola de Jundiai, (localizada no município de Macaiba na Grande Natal) 

envolvendo a totalidade dos jovens. Neste momento, os vários grupos municipais terão 

oportunidade de interação e de visitas ao Campus Central da UFRN.  Este encontro terá a 

seguinte agenda.  

Quadro 2 - Calendário da Intervivência nas férias (julho/2009) 

 

Dia C. Horária Atividade Recurso didático 

13.07 2h/a Integração social - 

13.07 8h/a Apresentação da Visita-Pesquisa 

Sistematização da Visita-Pesquisa: 

Síntese do Debate e Planejamento de atividade de 

extensão: Onde estamos? O que fazer? 

Exposição de Posters 

Painel Integrado 

Trabalho em Grupo, em sala de aula 

(salas com 20 jovens) 

Debate coletivo e proposições  

14.07 8h/a Empreendedorismo: 

Aprender a Empreender 

Sob responsabilidade do SEBRAE 

15.07 8h/a Empreendedorismo: 

Aprender a Empreender 

Sob responsabilidade do SEBRAE 

16.07 8h/a Empreendedorismo: 

Aprender a Empreender 

Sob responsabilidade do SEBRAE 

17.07 2h/a Visita à UFRN 

Por dentro do Campus: Infra-Estrutura Física 

Palestra – Superintendência de Infra-

Estrutura  do Campus Central da 

UFRN 

17.07 2h/a Estrutura Acadêmica da UFRN: Centros, 

Departamentos e Cursos 

Palestra - Pró-Reitoria de Graduação 

17.07 4h/a Passeio pelo Campus Caminhada 

18.07 6/h/a Formação Sócio-Política: 

Fato Associativo e Cooperativismo 

Exposição oral dialogada 

 

18.07 2h/a Fato Associativo e Cooperativismo:  

Roteiro de Pesquisa de Campo/Visita 

Exposição oral 

20.07 

a 

25.07 

36 Organização de Movimentos Rurais: 

Desafios e Potencialidades 

Reforço de Conceitos, Planejamento e 

Organização da Pesquisa de Campo  

Palestra sob a responsabilidade da 

FETARN 

Trabalhos em Equipe 

 

  

Na seqüência, os jovens realizarão uma atividade de visita-pesquisa, monitorados pelo 

Bolsista EXP-3 e pelo Supervisor de Campo. No período escolar, nos meses de setembro, 
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outubro e novembro – seguindo o mesmo formato da fase inicial – apresentarão e discutirão 

os resultados de acordo com o calendário geral.  A visita-pesquisa, nesta fase, ocorrerá em 

associações e cooperativas com as quais os jovens e/ou familiares mantêm algum tipo de 

relação.  

Um período de Intervivência ocorrerá no mês de fevereiro, conforme aponta o 

calendário geral. Este evento terá a seguinte agenda.  

 

Quadro 3 - Calendário da Intervivência nas férias (fevereiro/2010) 

Dia C. Horária Atividade Recurso didático 

01 2h/a Integração social - 

01 4h/a Sistematização da Visita-Pesquisa Exposição de Posters 

Painel Integrado 

02 8h/a Sistematização da Visita-Pesquisa: 

A realidade dos nossos atos associativos e 

cooperativos: reflexões e proposições  

Trabalho em Grupo, em sala de aula 

(salas com 20 jovens) 

Debate coletivo e proposições 

03 4h/a Diagnóstico e Desafios da Agricultura Familiar 

no R. G. Norte frente à PNATER 

Sob responsabilidade da EMATER-RN 

03 4h/a Meio Ambiente e Agroecologia  Sob responsabilidade da Escola Agrícola 

de Jundiaí 

04 8h/a Meio Ambiente e Agroecologia  Sob responsabilidade da Escola Agrícola 

de Jundiaí 

05  8h/a Meio Ambiente e Agroecologia  Sob responsabilidade da Escola Agrícola 

de Jundiaí 

06 2h/a Roteiro de Visita-Pesquisa: 

A situação do Lixo no Município  

Auditório no Campus Central da UFRN: 

exposição oral do Coordenador do 

Projeto 

06 4h/a Encaminhamentos do Período de Intervivência  Auditório no Campus Central da UFRN: 

avaliação parcial da Intervivência, sessão 

de depoimentos, instruções gerais, 

depoimentos.  

08.02 

a 

13.02 

32h/a  Missão e Tendências da Extensão Rural no 

Brasil 

Reforço de Conceitos, Planejamento e 

Organização da Pesquisa de Campo 

Palestra sob a responsabilidade da 

EMATER-RN 

Trabalhos em Equipe 

 

 

Após este segundo período de Intervivência, os jovens retornarão aos seus municípios 

com um roteiro de visita-pesquisa destinado ao diagnóstico da situação de geração e de 

destinação de lixo.  Este conteúdo-diagnóstico será objeto de discussão nos encontros que 

ocorrerão, durante o período letivo, no Centro de Campo de Serra Verde de acordo com o 

calendário geral. Lá, terão oportunidade de: 

a) coletivamente, refletirem e encaminharem respostas para a situação de lixo no 

município;  

 b) receberem noções de Gestão de Pessoas, Finanças e Marketing. O objetivo destes 

conteúdos na Intervivência é fornecer ao jovem um conjunto geral de noções de 
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Administração, de modo que estas possam vir a ser utilizadas na constituição ou na gestão de 

Empreendimentos Econômicos Solidários já existentes na comunidade.  

Um terceiro período de Intervivência, conforme aponta o calendário geral, ocorrerá em 

julho de 2010 com a seguinte agenda. 

 

Quadro 4 - Calendário da Intervivência nas férias (julho/2010) 

Dia C. Horária Atividade Recurso didático 

05.07 8h/a Diagnóstico do Lixo Sala de aula no Campus Central da 

UFRN: Exposição de Fotografias 

Cartazes e Posters 

06.07 8h/a Em respeito ao meio-ambiente: 

Compostagem e reaproveitamento de 

lixo sólido 

Sob responsabilidade da EMATER/RN e 

EMPARN 

07.07 8h/a Sustentabilidade no Campo Sob responsabilidade da FETARN 

08.07 8h/a Sustentabilidade no Campo  Sob responsabilidade da EMPARN 

09.07 4h/a  Sustentabilidade Ambiental Conferência sob responsabilidade da 

Procuradoria do Meio Ambiente 

09.07 2h/a Encaminhamentos do Período de 

Intervivência  

Avaliação parcial, depoimentos, 

instruções gerais,  

Trabalho em Equipe:sistematização do 

debate 

10.07 8h/a Ambientação e Paisagismo Exposição oral e visita-técnica 

12.07 

a 

17.07 

36h/a Oficina: Elaboração de Proposta de 

Ambientação e Paisagismo – casos municipais 

Exposição oral e orientação  

 

Após o terceiro período de Intervivência os jovens retornarão aos municípios e, no 

período de aulas, excepcionalmente no mês de agosto, grupos de 60 (30 por município 

conforme calendário geral) estarão no Centro de Campo de Serra Verde para oficinas de 

Avaliação e Retroalimentação do Projeto de Intervenção Social. As atividades desta fase 

ocorrerão, todas, em agosto visando ao alcance de maior grau de efetividade do Projeto de 

Intervenção. Espera-se, assim, que os jovens, até os eventos municipais que ocorrerão em 

novembro, possam ter obtido mobilização e resultados positivos na intervenção social no 

município conforme propuseram. Em novembro, então, ocorrerá, em cada município, um 

evento para a apresentação dos resultados finais da Intervivência e do Projeto e dos resultados 

da Intervenção Social proposta, além de sessão de depoimentos dos jovens.  Antes dessa fase, 

em outubro, membros da equipe irão aos municípios para reaplicar o questionário da pesquisa 

(conforme calendário geral).  

No dia 10 de dezembro, no Auditório da Reitoria da UFRN, ocorrerá o encerramento da 

Intervivência com conferência de representante da Reitoria e discurso de formando, escolhido 

pelos pares. 
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ANEXO C: Roteiro de pesquisa sobre Controle Social  

 

 

 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN 

Unitrabalho – Fundação Interuniversitária de Estudos e Pesquisa sobre o trabalho 

Projeto de Intervivência: 

Organização de Aprendizagens e Saberes em Iniciativas Solidárias – OASIS Tecnologias 

Sociais 

Formação Sócio - Política 

 

Controle Social 

 

Atividade 

 

A turma será dividida em grupos para que pesquisem os conselhos sociais existente em suas 

cidades. Cada grupo visitará um conselho levantando as seguintes questões: 

 

1) O conselho municipal está relacionado a qual política pública (Saúde, Educação, 

assistência social, conselho tutelar, Etc)? 

2) Quando foi criado o conselho? 

3) Quantas pessoas participam dele? 

4) Qual a quantidade de representantes da população, dos trabalhadores e dos gestores 

nesse conselho? 

5) Cada representante está ligado a qual organização? 

6) Com que frequência acontecem as reuniões do conselho? 

7) Quais são as maiores dificuldades enfrentadas pelo conselho? 

8) Quem mantém os custos com o conselho? 

9) Quais foram as maiores intervenções que o conselho realizou no município? 

10) O conselho pesquisado tem contato com o conselho estadual? 

11) Na sua opinião, o conselho pesquisado está realizando suas funções como deveria? Por 

quê? 

12) Quais são suas observações sobre o conselho pesquisado? 
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ANEXO D: Roteiro de pesquisa sobre Associativismo/Cooperativismo 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN 

Unitrabalho – Fundação Interuniveritária de Estudos e 

Pesquisa sobre o Trabalho 

                           Projeto de Intervivência: 

Organização de Aprendizagens e Saberes em Iniciativas Solidárias – 

 OASIS Tecnologias Sociais 

 

ATIVIDADE 

Pesquisem uma associação e/ou cooperativa existente em sua cidade. Cada grupo visitará uma 

associação ou cooperativa levantando as seguintes questões: 

1) Qual é o nome da associação ou cooperativa? Qual ou quais são as atividades 

desenvolvidas na associação/cooperativa? 

2) Quem é o presidente atual? Desde quando ele está no cargo de presidente? 

3) Quando foi criada? 

4) Qual o objetivo de criar a associação/cooperativa? 

5) Atualmente, a associação/cooperativa tem quantos sócios/participantes? Quantos 

homens? Quantas mulheres? 

6) Com que freqüência os associados/cooperados se reúnem?  

7) Quais são as maiores dificuldades enfrentadas pela associação/cooperativa? 

8) Quem mantém os custos com a associação/cooperativa? 

9) A associação/cooperativa recebe algum apoio governamental ou não-governamental? 

Se sim, de que organização? 

10) A associação possui ata de formação, estatuto, regimento interno, CNPJ? 

11) Quais foram às maiores conquistas observadas pelos associados/cooperados desde a 

criação da associação/cooperativa?  

12) Quais as maiores dificuldades encontradas pelos sócios? 

13)  Dialoguem com o presidente da associação/cooperativa para coletar informações 

relacionadas ao modo como são conduzidas as decisões e a administração da 

associação/cooperativa.  

14) Que observações o grupo tem para fazer em relação à associação/cooperativa 

pesquisada? 
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ANEXO E: Roteiro de pesquisa sobre o Lixo 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN 

Projeto de Intervivência: 

Organização de Aprendizagens e Saberes em Iniciativas Solidárias – 

OASIS Tecnologias Sociais 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico - CNPq 

 

ATIVIDADE 

 

        Vamos conhecer a situação do lixo no nosso município: 

1) Qual a quantidade média de lixo gerada no município (por mês/ em quilos)? 

2) Qual o destino dado ao lixo gerado no município (para onde vai)? 

3) Como a Secretaria responsável pela gestão dos serviços urbanos percebe a destinação 

dado ao lixo no município? É adequada? Sim, não, por quê?  

4) Qual o percentual médio de lixo sólido – em quilos/mês (garrafas, madeira, plástico, 

vidro etc)? 

5) Qual o percentual médio do lixo orgânico – em quilos/mês (restos de plantas, restos de 

animais, alimentos etc)? 

6)  Qual o hábito mais inadequado da população que, em sua opinião, prejudica o meio 

ambiente no município? 

7) De que modo a população poderia, em sua opinião, contribuir para preservar a cidade 

limpa? 

8) Que desafios e potencialidades o(a) senhor (a) vê no município para um programa de 

educação ambiental? 

9) Quem, em sua opinião, deveria participar de um programa de educação ambiental no 

município? 

10)  Que estratégia, em sua opinião, deveria adotar o município para reduzir a geração de 

lixo? 

11) Que observações o grupo tem para fazer em relação aos resultados da entrevista 

realizada? 
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ANEXO F: Roteiro de pesquisa sobre Políticas Públicas e Gestão Pública 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN 
 

UNITRABALHO – Fundação Interuniversitária de Estudos e Pesquisas sobre o Trabalho 

 
Projeto de Intervivência Universitária  

Organização de Aprendizagens e Saberes em Iniciativas Solidárias – OASIS Tecnologias Sociais  

 

FORMAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO PÚBLLICA 

 

ATIVIDADE 

 

Vocês deverão aplicar o seguinte questionário ao Prefeito(a) do município. Solicitem ajuda do 

professor ou da Direção da Escola no agendamento da entrevista. Escolham o modo como 

pretendem desenvolver a entrevista em prévio acordo com o Gabinete do Prefeito. 

1) Quais os maiores desafios que o senhor identifica na gestão do município? 

2) Como o senhor vê a situação do quadro de funcionários municipais? 

3) Há, na opinião do senhor, um quadro de funcionários devidamente qualificado para 

os trabalhos necessários ao funcionamento da Administração Pública municipal? 

4) Onde se encontra o quadro de pessoal mais qualificado em nosso município? Onde 

se encontra o maior gargalo, ou, a maior demanda de qualificação?     

5) Quais são as principais políticas públicas, em termos de benefícios sociais, em 

andamento no município? Qual a fonte do financiamento dessas políticas? (Ministério 

e/ou Secretaria de Estado) 

6) Qual é a importância dessas políticas públicas para o município? 

7) Quais são as políticas públicas que recebem mais investimento no município? 

8) Existe algum tipo de apoio ou assessoria técnica na execução dessas políticas 

públicas no município? Se sim, que organismos dão apoio? 

9) Para o senhor qual dessas políticas públicas deveria merecer mais investimento? 

Por quê? 

10) No seu governo, qual política está tendo maior atenção? Por quê? 

11) O que o senhor acha da participação da população no controle das políticas 

públicas, por exemplo, através do conselhos? 

12) Quais os maiores desafios na execução das políticas públicas no município? 

13) Que resultados o Senhor gostaria de ver, no município, em relação às políticas publicas em 

andamento?  

14) Quais são as principais parcerias do município na execução das políticas públicas? 

15) As políticas públicas em andamento no município são desenvolvidas de modo integrado? 

Explique a resposta.                                


