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Resumo 

 

 
Este trabalho tem como finalidade realizar projeto de intervenção social à 

mulheres em situação de vulnerabilidade social da comunidade de Nova 

Califórnia - RO, proporcionando a inserção produtiva, por meio de trabalhos 

manuais despertando nessas mulheres a cultura empreendedora e melhorando as 

condições econômicas de sua família. Os estudos concentraram-se no sentido de 

obter o maior conhecimento possível sobre educação, empreendedorismo, 

desenvolvimento sustentável em prol de maior igualdade social, econômica e de 

gênero. Quanto aos meios, será desenvolvido um trabalho de intervenção na 

comunidade de Nova Califórnia com trinta mulheres em situação de 

vulnerabilidade social, no segundo semestre de 2017. Como resultado da pesquisa 

espera-se o aumento da autoestima dessas mulheres, impulsionando-as a buscar 

novos conhecimentos e capacitação, despertando o senso critico, fazendo com que 

elas se vejam como agente de transformação da comunidade em que vivem. 

 
Palavras-chave: Mulher. Empreendedorismo. Educação. Transformação Social. 
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INTRODUÇÃO 

Nova Califórnia é um distrito da cidade de Porto Velho, capital do estado 

de Rondônia, localizada as margens da BR364 na divisa com o estado do Acre. A 

vila como é chamada entre os moradores, foi por muito tempo área litigiosa, sendo 

disputada entre os estados do Acre e Rondônia, ficando desassistida por diversos 

anos por ambos os estados, a base da economia local é a agricultura. 

Este projeto tem como finalidade dar subsídios para proporcionar a 

mulheres em situação de vulnerabilidade social da comunidade, a inserção 

produtiva, por meio de trabalhos manuais e  empreendedorismo,  melhorando  

suas condições econômicas, contribuindo para o crescimento econômico 

sustentável de suas famílias. Busca contribuir para a autonomia e inserção dessas 

mulheres em situação de vulnerabilidade social. Além disso, espera-se que essas 

mulheres melhorem a sua autoestima e atuem como cidadãs críticas, com 

possibilidade de interagir socialmente e transformar o meio em que vivem. 

No âmbito da formação profissional, espera-se que tais mulheres tenham 

domínio das atitudes necessárias na área do empreendedorismo, que 

compreendam a importância de atualização profissional constante e das mudanças 

que acontecem na esfera do mundo do trabalho. Ou seja, que construam os 

conhecimentos básicos necessários como empreendedoras autônomas ou como 

trabalhadoras no mercado formal. Espera-se, ainda, que essas mulheres melhorem 

as suas condições socioculturais e econômicas, contribuindo para o crescimento 

econômico sustentável de suas famílias e suas comunidades e na educação dos 

próprios filhos. 

A importância deste projeto é justificada, pois ele pode levar a 

transformação da comunidade no contexto econômico e social, proporcionando 

por meio da transferência do conhecimento e capacitação profissional dessas 

mulheres em situação de vulnerabilidade social, a oportunidade de ampliação do 

conhecimento e inserção no mercado de trabalho, como empreendedoras 

autônomas ou como trabalhadoras no mercado formal. 

No âmbito pessoal, espera-se o aumento da autoestima dessas mulheres, 

impulsionando-as a buscar novos conhecimentos e capacitação, despertando o 
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senso crítico, fazendo com que elas se vejam como agente de transformação da 

comunidade em que vivem. 

Oferece-se oficinas de formação inicial; de produção de doces e geleias; 

além de serem ministrados cursos de Noções de Empreendedorismo e curso básico 

de Higiene e Manipulação de Alimentos. 

A viabilidade do projeto se dará por meio de parcerias com associações, e 

cooperativas instaladas na região, atuando não só na seleção das mulheres 

participantes como também na comercialização dos produtos por elas produzidos. 

Nessa perspectiva, o primeiro capítulo apresenta a inciativa 

empreendedora, analisando o problema e traçando os objetivos gerais e 

específicos do projeto. 

No segundo capítulo é descrito o tipo da pesquisa, seu universo e a 

amostra. 

O terceiro capítulo traz um referencial de analise para a iniciativa 

empreendedora proposta. 

No capítulo final são feitas considerações finais. 
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1 Iniciativa Empreendedora 

Frente à atuação deficitária do governo quanto ao crescente aumento de 

grupos em situação de vulnerabilidade e exclusão social, movimentos e 

instituições que atuam na intervenção social ganha força, atuando com o 

desenvolvimento de projetos para o desenvolvimento social e comunitário, 

visando catalisar as potencialidades da comunidade rentabilizando seus recursos e 

fazendo com que participem ativamente do processo de crescimento pessoal e da 

comunidade em que está inserido. 

1.1 Problema 
 

Nova Califórnia é um distrito da cidade de Porto Velho, capital do estado 

de Rondônia, localizada as margens da BR364 na divisa com o estado do Acre. A 

vila como é chamada entre os moradores, foi por muito tempo área litigiosa, sendo 

disputada entre os estados do Acre e Rondônia, ficando desassistida por diversos 

anos por ambos os estados. A base da economia local é a agricultura e a extração 

de madeira. O distrito fica a cerca de 350 quilômetros da capital, não tem banco, 

nem hospital e possui apenas duas escolas para atender toda a comunidade, com 

um povo cheio de esperança e que agarra as oportunidades que lhe são dadas. 

Sua população em maioria de classe baixa, socioeconomicamente 

vulnerável, com nível de escolaridade baixo, e que pelas condições estruturais de 

sua família não se encaixam no perfil exigido pelo mercado formal, fazendo com 

que muitas dessas famílias terem como única renda fixa, os subsídios 

socioassistenciais pagos pelo governo como, por exemplo, o Bolsa Família. 

Neste cenário busca-se compreender: É possível através de ações que 

englobam educação, trabalho e empreendedorismo, dar oportunidade de melhoria 

da qualidade de vida a mulheres em situação de vulnerabilidade social do distrito 

de Nova Califórnia? 

1.2 Objetivo Geral 
 

O objetivo deste trabalho é verificar se é possível, através de ações que 

englobam educação, trabalho e empreendedorismo, dar oportunidade de melhoria 

da qualidade de vida a mulheres em situação de vulnerabilidade social do distrito 

de Nova Califórnia. 
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1.3 Objetivos Específicos 
 

Desenvolver educação inicial e continuada por meio de oficinas; 

Aplicar os conhecimentos adquiridos nas oficinas na produção de produtos 

naturais; 

Verificar se o projeto possibilitou o aumento da renda familiar da 

comunidade; 

Analisar se houve melhora na autoestima do grupo atendido. 
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2 Metodologia e Atividades 

Este capítulo tem como objetivo descrever a metodologia utilizada, bem 

como o universo da mesma e relatar os caminhos a serem percorridos para a sua 

realização, tendo como base seus dados, argumentos e conceitos. 

2.1 Tipo de Pesquisa 
 

Com o objetivo de proporcionar as mulheres em situação de 

vulnerabilidade social da comunidade de Nova Califórnia - RO, a inserção 

produtiva, por meio de trabalhos manuais e empreendedorismo, melhorando suas 

condições econômicas, contribuindo para o crescimento econômico sustentável de 

suas famílias, por meio de projeto de Intervenção. 

Para a classificação da pesquisa, torna-se como base a taxionomia 

apresentada por Vergara (2009), que qualifica em relação a dois aspectos: quantos 

fins e quanto aos meios. 

Quanto aos fins, a pesquisa trata-se de um estudo de caso e estudo 

intervencionista. Estudo de caso porque é circunscrito a poucas pessoas, porém, 

com caráter de profundidade e detalhamento. Intervencionista, porque visa 

interpor-se, interferir na realidade estudada, para modificá-la. Não se satisfazendo, 

portanto, em apenas explicar, mas propondo resoluções para o problema em 

atenção às mulheres que se encontram em situação de vulnerabilidade social da 

comunidade estudada. 

Quanto aos meios, a pesquisa será bibliográfica e de campo. Bibliográfico, 

porque para a fundamentação teórico-metodológica do trabalho foi realizada 

investigação sobre os seguintes assuntos: Educação, Trabalho e 

Empreendedorismo- Projeto: Mulher. A pesquisa é definida de campo, por 

realizar, uma intervenção participativa na realidade social daquelas mulheres. 

2.2 Universo e Amostra de Pesquisa 
 

A amostra foi definida por critério de tipicidade (VERGARA, 2009), 

constituída pela seleção de elementos que o pesquisador considere representativos 

da população-alvo, no caso, específico, mulheres em situação de vulnerabilidade 

social da comunidade de Nova Califórnia-RO. 
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Definiu-se como sujeitos dessa pesquisa trinta mulheres moradoras 

da comunidade de Nova Califórnia – RO, que estavam em situação de 

vulnerabilidade social que se prontificaram a participar deste projeto. 

A princípio se fez um levantamento bibliográfico, buscando textos 

referentes ao lúdico, o processo ensino-aprendizagem e a relação de ambos, 

verificando quais os benefícios já verificados por outros pesquisadores, publicados 

em periódicos científicos ao longo do tempo, que foram levantados, analisados e 

classificados. 

Comumente, a fase bibliográfica da pesquisa foi desenvolvida a partir da 

consulta, principalmente de livros, artigos de periódicos e com artigos 

disponibilizados na internet. Segundo Lakatos e Marconi (1987, p. 66): 

A pesquisa bibliográfica trata-se do levantamento, seleção e 

documentação de toda bibliografia já publicada sobre o assunto  

que está sendo pesquisado, em livros, revistas, jornais, boletins, 

monografias, teses, dissertações, material cartográfico, com o 

objetivo de colocar o pesquisador em contato direto com todo o 

material já escrito sobre o mesmo. 

 
Para a coleta de dados da pesquisa, optou-se pela abordagem qualitativa, 

visto que se manterá um contato direto com o ambiente e os agentes envolvidos, 

presenciando e acompanhando a viva interação das ações em seu acontecer 

natural, cotidiano dessas mulheres no decorrer das oficinas e palestras que 

ocorrerão no período de um mês. Depois, foi realizada com as mulheres a fim de 

fazer um levantamento, para verificar quais delas se encaixam no perfil de 

vulnerabilidade social e seu interesse em participar do projeto de intervenção. E, 

no decorrer de um mês, foram elaboradas Oferta de Oficinas de Formação Inicial: 

oficinas de produção de Doces e Geleias; curso de Noções de Empreendedorismo 

e curso básico de Higiene e Manipulação de Alimentos. 

Marli André (2003) fala da pesquisa qualitativa como estudo do fenômeno 

em seu acontecer natural, e que leva em conta todos os componentes de uma 

situação em suas interações e influência. Além de se valer do interacionismo 

simbólico, diz-se que é por meio das interações sociais do indivíduo no seu 

ambiente de trabalho, de lazer, família, que vão sendo construídas as 

interpretações, os significados, a sua visão da realidade. 
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Em seguida, será realizada a observação e análise, cruzando os dados da 

observação das mulheres verificando as impressões viva, comparando aos 

fundamentos teóricos apresentados neste estudo. 

 
Tabela 1 - Cronograma de execução do projeto 2º semestre 2017 

ATIVIDADES AGO SET OUT NOV DEZ 

Visita à comunidade x     

Visita as Cooperativas e Associações 

parceiras 
x 

    

Divulgação do Projeto na comunidade  x    

Matrícula das alunas;  x    

Oficinas de produção de Doces e Geleias   x   

Noções de Empreendedorismo   x   

Curso Básico de Higiene e Manipulação de 

Alimentos 

  
x 

  

Registro das atividades do projeto    x  

Montagem do álbum do mostruário para a 

oferta dos produtos confeccionados 

   
x 

 

Feira de exposição dos produtos finais 

confeccionados pelas alunas e relato de 

experiência 

     
x 

Encerramento do projeto e certificação.     x 

 

 

 

 

Tabela 2 - Previsão orçamentária 

Valores e materiais relacionados à viabilidade do projeto 

 

No 

 

Item 

 

Quantidade 
Valor 

Unitário (R$) 

Valor Total 

(R$) 

1 Confecção de Apostilas 30 unid. R$ 20,00 R$ 600,00 

2 Cupuaçu 05quilos R$ 5,00 R$ 25,00 
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3 Açaí 05quilos R$ 5,00 R$ 25,00 

4 Cajá 05quilos R$ 5,00 R$ 25,00 

5 Potes 90 unid. R$ 5,00 R$ 450,00 

6 Açúcar 30quilos R$ 4,00 R$ 120,00 

 Especiarias - R$ 30,00 R$ 30,00 

7 Luvas estéreis 01 cx. R$ 20,00 R$ 20,00 

8 Touca 02 pacotes R$ 10,00 R$ 20,00 

9 Gás de cozinha 01 unid. R$ 60,00 R$ 60,00 

TOTAL GERAL R$ 1.375,00 
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3 Referencial de Analise 

 
3.1 O Terceiro Setor 

 

O cenário econômico e social brasileiro, onde o primeiro setor (Governo) 

tem atuado de maneira deficitária nos diversos setores que compõem a sociedade, 

fez com que fosse necessária uma intervenção, surgindo assim o terceiro setor, 

composto por organizações não governamentais e sem fins lucrativos com o 

objetivo de intervir gerando serviços de caráter público, pautada no voluntariado e 

cujos princípios visa atender os direitos sociais básicos do cidadão. 

3.1.1 Aspectos Históricos 
 

A expressão “Terceiro setor” foi utilizada pela primeira vez nos Estados 

Unidos, com o termo Third Sector, usado pra classificar a atuação de instituições 

voltadas ao voluntariado, sendo utilizado com relevância no restante do mundo a 

partir da década de 1970. 

O terceiro setor constitui-se na esfera de atuação pública não estatal, 

formado a partir de iniciativas privadas, voluntárias, sem fins 

lucrativos, no sentido do bem comum. Nesta definição, agregam-se, 

estatística e conceitualmente, um conjunto altamente diversificado 

de instituições, no qual incluem-se organizações não 

governamentais, fundações e institutos empresariais, associações 

comunitárias, entidades assistenciais e filantrópicas, assim como 

várias outras instituições sem fins lucrativos (BNDES, 2001, p.4) 

 
No Brasil, a atividade filantrópica tem como sua primeira referência, a 

fundação da Santa Casa de Misericórdia, no ano de 1543, na cidade de Santos- SP, 

voltada a prestação de apoio e assistência hospitalar. A consolidação e o 

crescimento da relevância social do setor, foi gradativamente se espalhando em 

diversos segmentos, como exemplo de empresas que estão cada dia mais 

engajadas nas questões sociais. 

3.1.2 O terceiro Setor e seu papel na sociedade 
 

O terceiro setor, de uma forma geral, é o conjunto de organizações 

geralmente sem fins lucrativos e que se caracterizam por não dependerem 

diretamente do governo, tendo sua atuação pautada no voluntariado, a exemplo de 

fundações e ONG’s. 
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A atuação do Terceiro Setor tem como base diversos indicadores da 

sociedade, tais como: econômicos, sociais, culturais e educacionais, agindo em 

áreas em que o estado muitas vezes atua de forma ineficiente. 

A deficiência do estado em atender os direitos do cidadão, faz que a cada 

dia cresça o número de entidades que lutam pela defesa de direitos e ampliação 

dos processos democráticos. Dentro do aspecto empresarial é notório a mudança 

no perfil das empresas que atuam cada vez mais sob o conceito de 

responsabilidade social, agregando valor a seu produto ou serviço. 

O papel social das empresas vem sendo a cada dia mais valorizado pelo 

consumidor, que buscam a cada dia pautar suas escolhas em produtos com valor 

agregado, em empresas que se preocupam com o bem estar social. 

3.2 Empreendedorismo Social 
 

O empreendedorismo é um tema muito debatido a nível mundial. Segundo 

Colbari (2007 p. 76) “o empreendedorismo abrange uma área grande de atuação e 

assume múltiplos significados”. Nesse sentido, existem diversos tipos de 

“empreendedorismos”. 

Sinônimo de inovar e oportunizar, o empreendedorismo social, tem como 

força motriz justamente o social, e é definido por Oliveira (2004, p.32) como 

“uma ação emergente com capacidade de gerar emancipação social e 

desenvolvimento humano tem como principal característica a socialização de fato 

e verdade, das ideias e ações, gerando uma nova forma de consciência e de postura 

no enfrentamento das questões sociais”. 

Ou seja, o empreendedorismo social pode levar a uma diferente forma de 

pensar como enfrentar os problemas sociais, oportunizando mudanças sociais e 

explorar as mesmas. 

O empreendedorismo social apresenta pelo menos cinco características que 

o diferencia dos outros tipos de empreendedorismo. Veja as mesmas no quadro 

abaixo: 

 
Tabela 3 - Características do empreendedorismo social 

Características do Empreendedorismo Social 

1 É coletivo e integrado; 
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2 Produz bens e serviços para a comunidade local e global; 

3 Tem o foco na busca de soluções para os problemas sociais e necessidades da 

comunidade; 

4 Sua medida de desempenho são o impacto e transformação social; 

5 Visa a resgatar pessoas da situação de risco social e promovê-las, e a gerar 

capital social, inclusão e emancipação social. 

Fonte: adaptado de Aveni (2010). 

 
 

Balzzan e Schaffrath, (2013) explicam outra diferença que deve ser 

ressaltada. Segundo os autores citados, “o empreendedorismo social difere em 

alguns pontos da responsabilidade social”. Os autores verificaram que a maioria 

das empresas busca atuar com responsabilidade social, o que é muito positivo 

tanto para a empresa quanto para a comunidade. Contudo, o empreendedorismo 

social tem um foco um pouco diferente da responsabilidade social. 

De acordo com Noruzi et al., (2010), o empreendedorismo significa uma 

habilidade especial inata, que faz sentir e agir na oportunidade, combinando o 

pensamento out-of-the-box como uma marca de determinação única para criar ou 

trazer algo novo ao mundo. 

Segundo Melo Neto e Froes (2002, p.23), o empreendedorismo social 

trata-se de um paradigma que pensa a sociedade de forma diferente e tem objetivo 

de 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. 

 

 

Todavia, para conseguir tais resultados, Melo Neto e Froes (2002, p.23) 

destaca a necessidade de alguns pressupostos como: 

Reflexão junto com as 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, com total integração. 



18  

Portanto, o escopo do empreendedorismo social é proporcionar às 

comunidades desenvolvimentos, os quais trarão qualidade de vida, respeito, 

autonomia, usufruto de direitos, senso de coletividade, dentre outros aspectos. 

Os empreendedores sociais, no entendimento de Vieira e Gauthier (2000, 

p. 85), são aqueles que criam valores sociais através da inovação e da força de 

recursos financeiros, independente da sua origem, visando o desenvolvimento 

social, econômico e comunitário “[...] têm a visão, a criatividade, e a determinação 

para redefinirem os seus campos [...]” são os pioneiros na inovação de soluções 

para os problemas sociais e não podem descansar até modificarem de forma 

integral todo o modelo existente da sociedade. 

Na visão de Dornelas (2008) o empreendedor social tem um forte desejo 

de mudar o mundo, criando assim, oportunidades para aqueles que não têm acesso 

às mesmas, ou seja, o empreendedorismo social visa construir um mundo melhor 

para as pessoas. 

O empreendedorismo tem sido cada vez mais valorizado no mundo, e vem 

sendo apresentado como uma qualidade e destaca-se que não são todas as pessoas 

que têm perfil empreendedor, o que acaba por valorizar mais ainda as que o têm. 

Costa et al., (2011, p. 106) afirmam que, “na ideia de empreendedorismo adquire 

papel primordial na sociedade, ou seja, de assegurar que cada indivíduo assuma, 

como suas, as metas de reprodução do sistema capitalista”. 

Sobre a importância dos empreendedores sociais, Bornstein (2005) faz um 

comparativo e conclui que a importância dos homens de negócios para a economia 

é a mesma dos empreendedores sociais para a mudança social. Destaca-se, dessa 

forma, que a principal diferença para o empreendedorismo é sua finalidade voltada 

ao social. O autor supracitado ainda afirma que o que empreendedores sociais 

fazem hoje determinará a sociedade em 20 anos posteriores, pelo menos 

(BORNSTEIN, 2006). 

Nesse sentido, a importância do empreendedorismo social tem relação 

direta com a questão de desigualdade social intrínseca. Oliveira (2004, p. 58) 

entende que: 

[...] tanto o conceito como a prática do empreendedorismo social 

derivam de entendimentos e intenções frente à vontade de mudar o 

cenário causado pelos impactos de uma globalização de efeitos 
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paradoxais, que ao mesmo tempo em que gera riqueza e ciência e 

tecnologia, também produz um gigantesco exército de famintos e 

excluídos, produzidos principalmente pela desigualdade social e 

econômica, marcada e acentuada pela concentração de renda e 

problemas sociais históricos, principalmente para os chamados 

países do terceiro e quarto mundo. 

 

 

Ou seja, Oliveira (2004) afirma serem elementos motivadores diferenciais 

do empreendedorismo os impactos da globalização. Noruzi et al., (2010) afirmam 

ser componentes do empreendedorismo social a sustentabilidade financeira e a 

inovação transformadora. 

Segundo Baggenstoss e Donadone (2013), a valorização do 

empreendedorismo social, demonstra a valorização da inovação e oportunidade, 

do uso dos recursos (comumente escassos), além da racionalização nos processos 

que o capitalismo impõe cada vez mais presente. Na atualidade, o 

empreendedorismo social objetivo diminuir ou mesmo abolir as desigualdades 

sociais e econômicas desde a criação de negócios sociais, fontes de renda que 

gerem não só dinheiro, assim como melhorias em todos os setores de uma 

sociedade. 

Compreende-se que os empreendedores sociais criam valores sociais 

através da inovação e da força de recursos financeiros, independente da sua 

origem, sempre com o propósito do desenvolvimento social, econômico e 

comunitário (BALZZAN e SCHAFFRATH, 2013). 

3.3 A Educação para transformar 
 

Ao se discutir a função social da educação e da escola, passa-se a 

compreender a educação no seu sentido ampliado, ou seja, enquanto prática social 

que se dá nas relações sociais que os homens estabelecem entre si, nas diversas 

instituições e movimentos sociais, sendo, portanto, constituinte e constitutiva 

dessas relações. Assim, a educação se constitui numa atividade humana e histórica 

que se define na totalidade das relações sociais (OLIVEIRA et al., 2017). 

Acredita-se que a educação tem poder de transformar uma sociedade. De 

acordo com Barbosa (2015, p. 01): 

A educação funciona como um fator quase que externo da 

sociedade, algo de limítrofe entre relações que são ou não 

permitidas, pois acaba sendo um fator de equilíbrio e de 
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ordenamento da mesma, não só permanente, como simultâneo. 

Tendo a adaptação do indivíduo à sociedade como seu objetivo 

mais básico e fundamental, funcionaria como fator de redenção da 

sociedade, através das suas formas mais puras de relação e de 

sinergia entre os indivíduos do conjunto social. 

 

 

A educação, portanto, vem como meio de conscientização, de análise 

critica da sociedade e da sua construção e função como sociedade. A Educação é 

como ato de conhecimento e transformação social, tendo um certo cunho político. 

Porto (2011) explica que a educação é fundamental para a construção de 

uma sociedade democrática em suas dimensões social, ética e política escola vem 

buscando construir mudanças no paradigma da educação através de seus 

colaboradores. O autor supracitado ainda afirma que o homem é um ser inacabado, 

por essa razão está em constante busca e essa busca se dá por meio da educação 

que deve ser essencialmente um ato de conhecimento e conscientização e que, por 

si só não leva a sociedade a se libertar da opressão. 

A educação é uma condição necessária para mudança social, deve ser 

construída para o processo de democratização das relações de poder na sociedade, 

assim como também, pode comportar, concomitantemente, conservação e 

inovação, podendo servir como instrumento para transformações (PORTO, 2011). 

De acordo com Streck (2009), uma educação que queira, hoje, ser uma educação 

de seu tempo precisa colocar-se de forma radical a pergunta pelo que significa a 

transformação social nesses tempos de mudanças em tantos segmentos da vida 

humana. É preciso entender que assim como a realidade é dinâmica e 

muda, também a ideia que se faz da transformação social sofre mudanças. 

Nesse contexto, não se pode deixar de mencionar Paulo Freire, pois ele 

mostrou-se preocupado com os limites da educação como prática de liberdade. 

Para ele, a educação sempre foi modelada pela sociedade segundo os interesses 

dos que detêm o poder, e sozinha não vai instruir uma sociedade emancipada. 

Desse modo, Freire enfatiza que embora a educação não seja a alavanca da 

transformação social, a transformação em si, é um evento educacional. Segundo 

Freire (2001, p. 60): 

Sei que o ensino não é a alavanca para a mudança ou 

transformação da sociedade, mas sei que a transformação social é 

feita de muitas tarefas pequenas e grandes, grandiosas e humildes! 
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Estou incumbindo de uma dessas tarefas. Sou um humilde agente 

da tarefa global de transformação. Muito bem, descubro isso, 

proclamo isso, verbalizo minha opção. 

 
 

Dessa forma, para Freire, educação é a ação de educar e educar é fazer com 

que o sujeito adquira conhecimentos necessários para viver em sociedade. 

Transformação, é passar alguma coisa de um modelo para outro, é mudar etc. 

O ser humano é submetido a constantes evoluções, desde os primeiros 

momentos de vida, muito do que é ensinado acontece informalmente praticamente 

por instinto não segue a uma metodologia propriamente dita, esse contato com 

aprender ocorrer ainda no grupo familiar conhecida como educação informal. 

Com o passar do tempo, o indivíduo começa a frequentar escola, essa fase 

possibilita a socialização com pessoas de idade e culturas diferentes, todas as 

informações vão sendo complementadas, possibilitando reconstruir e construir, 

essas informações possibilitam agir com mais firmeza diante das adversidades e 

também contribuem para o desenvolvimento de habilidades e valores, alguns 

passam a perdurar por toda vida. 

O fato é que a educação informal aliada à educação convencional, na fase 

adequada torna-se um arsenal chamado conhecimento, e ainda possibilita o acesso 

a qualificação profissional possibilitando a entrada no mercado de trabalho de 

forma mais direcionada e especifica. Para Alencar (2012) independente de como 

seja registrado o conhecimento da escrita (manuscrita ou digital), ou mesmo não 

registrado, e um bem incorpóreo, intangível, são ideias. E essas não são perdidas 

ao serem compartilhadas, muito pelo contrario, multiplicam-se. 

Chauí (2000, p. 140) se refere ao conhecimento da seguinte forma “[…] 

...nosso conhecimento vai sendo formado e enriquecido ao longo do tempo por 

meio de acúmulo das informações trazidas por todos os ambientes onde o 

individuo é exposto”. 

Machado (2011) se aprofunda ainda mais ao afirmar que o conhecimento é 

o bem primordial de todas as épocas se hoje se transformou no principal fator de 

produção, tanto que os universos do conhecimento e do trabalho já não podem 

mais se separar, deste modo, o conhecimento tem sido tratado como uma 
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mercadoria, causando um desequilíbrio sem negar sua dimensão mercadológica, o 

conhecimento e algo mais que isso. 

Alencar (2012) por sua vez, afirma que de tão valioso o conhecimento 

poderia ser comparado a uma mercadoria podendo ser levado ao mercado para ser 

vendido tantas vezes quanto necessárias e ainda permanecer, diferente de um 

casaco uma vez vendido é perdido. 

Vellenich (2013, p.11) afirma que: 
 

[…] acredita-se que a educação é uma das possibilidades para 

transformação social: uma educação que desenvolva a capacidade 

de resolução de problemas ligados a sobrevivência e também 

posicionamento s políticos na construção de uma sociedade sem 

desigualdades sociais. 

 
 

Dourado et al. (2007) afirmam que a qualidade da educação é praticamente 

um fenômeno e não pode ser comparada somente a quantidade de profissionais ou 

insumos envolvidos no processo ensino-aprendizagem. Exige uma análise geral de 

toda estrutura escolar como também tramita pela formação do educador e seus 

valores. 

Por uma série de fatores, torna-se inquestionável negar que a educação é à 

base para o desenvolvimento de qualquer região, essa mesma educação precisa 

acontecer desde os primeiros anos de vida do indivíduo e a cada fase deve ser 

complementada com informações sequenciais como: ensino regular, cursos de 

qualificações, graduação, especialização e todos os níveis de educação 

disponíveis. 

O projeto visa desenvolver o interesse das mulheres pelo 

empreendedorismo, por meio do desenvolvido de um trabalho de intervenção na 

comunidade de Nova Califórnia a principio com vinte mulheres em situação de 

vulnerabilidade social. De antemão, será realizada uma entrevista verbal com as 

mulheres a fim de esclarecer a finalidade desse projeto, e perceber seus anseios de 

crescimento social e econômico. 

Durante o período de intervenção busca-se o resgate da auto estima dessas 

mulheres por meio da capacitação, realizando oficinas e palestras, a fim de instigar 

seu interesse pelo empreendedorismo e faze-las perceber seu potencial em gerir 

um empreendimento. 
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São muitos os desafios enfrentados pela mulher empreendedora, 

enfatizando o principal problema que ela enfrenta ainda é o preconceito e a 

discriminação são os principais causadores de tantos conflitos. De acordo com 

Melos (2008, apud FREISLEBEN & BEZERRA, 2010, p. 19) “Acabar com a 

discriminação do mercado de trabalho, depende da formação profissional aliada à 

redução do preconceito contra a mulher, presente na sociedade”. 

É de suma importância abordar essa questão visto que ao longo do 

desenvolvimento social a mulher vem desempenhando papéis cada vez mais 

distintos, superando a herança cultural sexista que acredita que “lugar de mulher é 

em casa, cuidando das tarefas domésticas” (SILVA, 2007, p. 1). 

Entretanto, a mulher ainda enfrenta um problema mais peculiar, que 

remete à sua vida pessoal. É o que podemos observar, pois os maiores desafios ou 

dificuldades são: 

[...] conciliar o trabalho com outras atividades, principalmente 

família, filhos e casa; administrar a questão de “ser mulher” e suas 

peculiaridades; encarar a parte da sociedade que ainda é machista; 

e a falta de tempo para se aperfeiçoar (CANOVA 2010, p. 52). 

 
Pelo fato de os desafios se estenderem à sua vida pessoal é que o exercício 

da profissão da mulher se torna mais comprometido, pois ainda não há um 

reconhecimento total advindo da sociedade. Mas o interesse das mulheres, a 

participação assídua demonstra que atualmente o empreendedorismo social pode 

ser a grande solução para derrubar as barreiras levantadas pelas desigualdades 

sociais, econômicas, e inclusive nas questões de gênero, pois é através do 

empreendedorismo que se criam negócios sociais, fontes de renda que gerem não 

só dinheiro, assim como melhorias em todos os setores de uma sociedade. 

Compreende-se que os empreendedores sociais criam valores sociais 

através da inovação e da força de recursos financeiros, independente da sua 

origem, sempre com o propósito do desenvolvimento social, econômico e 

comunitário (BALZZAN e SCHAFFRATH, 2013). 

Pretende-se que essas mulheres vislumbrem que a educação é o caminho a 

ser seguido, e que todas podem dar continuidade ao processo de escolarização. 

Como visto nesse estudo, Alencar (2012) garante que de tão valioso o 

conhecimento poderia ser comparado a uma mercadoria podendo ser levado ao 
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mercado para ser vendido tantas vezes quanto necessárias e ainda permanecer, 

diferente de um casaco uma vez vendido é perdido. 

A comparação demonstra a importância de se adquirir conhecimento nos 

dias atuais, e repassar as mulheres através das oficinas informações sobre como a 

educação pode abrir portas e transformar, estimula-las a sentirem-se capazes de se 

inserir produtivamente, por meio de trabalhos manuais e empreendedorismo, seja 

ele o mais simples, como produção de geleia, plantar, cultivar verduras, outras 

atividades, que quando aperfeiçoadas podem adquirir identidade e popularidade e 

ganhar espaço no mercado. 

Busca contribuir para a autonomia e inserção dessas mulheres em situação 

de vulnerabilidade social. Além disso, espera-se que essas mulheres melhorem a 

sua autoestima e atuem como cidadãs críticas, com possibilidade de interagir 

socialmente e transformar o meio em que vivem. No âmbito da formação 

profissional, espera-se que tais mulheres tenham domínio das atitudes necessárias 

na área do empreendedorismo, que compreendam a importância de atualização 

profissional constante e das mudanças que acontecem na esfera do mundo do 

trabalho. 

Mulheres que construam os conhecimentos básicos necessários como 

empreendedoras autônomas ou como trabalhadoras no mercado formal. Espera-se, 

ainda, que essas mulheres melhorem as suas condições socioculturais e 

econômicas, contribuindo para o crescimento econômico sustentável de suas 

famílias e suas comunidades e na educação dos próprios filhos. 

A importância desse estudo é justificada, pois ele pode levar a 

transformação da comunidade no contexto econômico e social, proporcionando 

por meio da transferência do conhecimento e capacitação profissional a mulheres 

em situação de vulnerabilidade social, a oportunidade de ampliação do 

conhecimento e inserção no mercado de trabalho, como empreendedoras 

autônomas ou como trabalhadoras no mercado formal. 

Pode-se constatar nos olhos das participantes das oficinas e palestras o que 

foi visto na teoria, que a cada nível de conhecimento adquirido ocorre um 

refinamento, que agrega e passa a mudar tanto a forma de expressão como o modo 
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de discernir, possibilitando a esse indivíduo tomar consciência de sua trajetória 

(MELO NETO e FROES, 2002). 

De acordo com Melo Neto e Froes (2002, p.23), o empreendedorismo 

social pode transformar a sociedade, pode gerar renda por si só e melhor qualidade 

de vida para seus atores. O empreendedorismo possibilita a justiça social, 

ambientalmente sustentável e financeiramente viável. 
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4 Conclusões e Considerações Finais 

O objetivo da intervenção social, é a criação de valor, não valor na 

perspectiva monetária e sim no sentido de proporcionar ao individuo subsídios, 

sejam eles materiais ou ideológicos, para que este possa transformar sua realidade 

e de sua comunidade, nessa perspectiva os resultados de uma intervenção, 

interfere diretamente na vivencia do individuo, fazendo-o enxergar suas 

potencialidades e de sua comunidade, transformando significativamente o meio 

em que vive. 

4.1 Conclusões 
 

A Intervenção social tem se mostrado um catalizador de oportunidades e 

transformador social, olhar para uma comunidade e enxergar as possibilidades de 

crescimento e as competências locais, agindo frente a ação ineficiente do Estado, 

afim de minorar o crescente processo de exclusão e desigualdade social, sofrida 

por grande parte da população brasileira. 

Este projeto busca a transformação da comunidade no contexto econômico 

e social, levando por meio da transferência do conhecimento e capacitação 

profissional a mulheres em situação de vulnerabilidade social, a oportunidade de 

ampliação do conhecimento e inserção no mercado de trabalho, como 

empreendedoras autônomas ou como trabalhadoras no mercado formal. 

Espera-se, ainda, que essas mulheres melhorem as suas condições 

socioculturais e econômicas, contribuindo para o crescimento econômico 

sustentável de suas famílias e suas comunidades. 

No âmbito pessoal, espera-se o aumento da autoestima dessas mulheres, 

motivando-as a buscar novos conhecimentos e capacitação, despertando o senso 

critico, fazendo com que elas se vejam como agente de transformação da 

comunidade em que vivem. 

4.2 Considerações Finais 
 

O legado deixado por uma intervenção social, muitas vezes determinante 

para o crescimento de uma comunidade, nos leva a reflexões de como um 

conjunto de ações simples, proporcionam melhorias das competências pessoais e 

sociais, formando agentes de desenvolvimento comunitário que anseiam por 



27  

qualidade de vida, respeito, autonomia, usufruto de direitos e senso de 

coletividade. 

A realização deste estudo, bem como o aprendizado adquirido ao longo do 

curso; competências, habilidades, conhecimentos e valores corroboram para o meu 

crescimento pessoal e profissional, permitiu ainda vislumbrar a importância de 

ações de Intervenção social, voltadas para o empreendedorismo social, no sentido 

de incentivar a comunidade a refletir os seus problemas, suas necessidades, 

instigando-a a fazer algo novo e buscar novas possibilidades dentro de sua 

realidade, seja ela econômica, social ou ambiental. 
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