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Resumo 

Com a necessidade de abordar o empreendedorismo social como meio de empoderamento de 

pessoas na zona urbana através de hortas orgânicas, o empreendedorismo social é usado para 

solucionar problemas sociais e promover o empoderamento de pessoas. O Programa Minha 

Casa Minha Vida - PMCMV tem transformado o sonho de muitas famílias em realização da 

casa própria. O Time Enactus Leão Sampaio identificou uma oportunidade de desenvolver um 

projeto que promoveu a interação entre as pessoas através da implantação de hortas orgânicas 

nas casas das famílias beneficiadas incentivando o consumo saudável de hortaliças, além da 

geração de uma nova fonte de renda, onde passaram a comercializar dentro do próprio bairro 

alimentos saudáveis, acessíveis e seguros. 

 

Palavras-chave: empreendedorismo social; empoderamento; hortas; Projeto ImPlantar; zona 

urbana.  

 

Introdução 

Nas últimas décadas o Brasil vem vivenciando mudanças no empreendedorismo social 

com novas abordagens de atuação, uma vez que com a as alterações na sociedade, surgiu-se 

novas preocupações, passando a existir mais trabalhos com foco no ambiental, com a redução 

da miséria, na educação, alimentação saudável, entre outros.  

Por meio da sua atuação, o empreendedor social, segundo Martin e Osberg (2015), 

acelera o processo de mudanças e inspira outras pessoas a se engajarem em torno de uma 
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causa comum.  Os resultados das causas sociais que são desenvolvidas devem gerar o 

empoderamento das pessoas por meio das atividades que são proporcionadas e que tem valor 

para os beneficiados. O conceito de empoderamento é apresentado de diferentes formas para a 

sociedade, como afirma Baquero (2012) é um assunto que promove debates para a promoção 

da emancipação do ser humano em coletividade ou na essência do indivíduo. 

 Sendo assim, o objetivo do trabalho é apresentar como o empoderamento de 

comunidades da zona urbana pode impactar positivamente os beneficiados. E ainda destacara 

importância do papel das organizações da sociedade civil. E em Juazeiro do Norte, Ceará, 713 

famílias do Programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal foram alocadas em bairros 

periféricos da cidade, ficando afastadas do centro da cidade e ao acesso fácil a alimentação 

saudável. Com isso estudantes da Enactus Leão Sampaio desenvolvem o Projeto ImPlantar 

através da implantação de hortas orgânicas verticais e no solo, proporcionando para 15 

famílias da zona urbana uma alimentação saudável. 

 

Empreendedorismo Social 

Sabe-se que o empreendedorismo é uma forma para encontrar soluções para 

transformações na sociedade (MARTIN; OSBERG, 2015). Dolabela (2012) “o 

empreendedorismo deve ser relacionado à capacidade de se gerar riquezas acessíveis a todos”. 

 Nos últimos anos surgiram muitos empreendedores sociais. Mesmo assim, poucos 

sabem o que é o empreendedorismo social e onde surgiu. A Ashoka Portugal foi a primeira 

organização a definir o conceito que se tornou global.  

Os empreendedores sociais são pessoas que possuem soluções inovadoras para os problemas 

sociais mais existentes na sociedade. Ambição e persistência, enfrentar riscos e desafios 

sociais e propor a sociedade ideias inovadoras para mudar em grande escala realidades que o 

setor público ou privado não identificou soluções e desenvolve novas abordagens (ASHOKA 

PORTUGAL, 2016). 

Martin e Osberg (2015) dizem que o sucesso de empreendimentos sociais depende das  

metas sociais e de restrições financeiras. Complementam que, “o objetivo é beneficiar um 

grupo específico de pessoas, transformando suas vidas de modo permanente ao alterar um 

equilíbrio socioeconômico prevalecente que opera em detrimento de seus interesses”. 

“De acordo com o relatório da Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 

Brasil, apenas em 2004 que foram apresentadas informações sobre o 

empreendedorismo social no país e que de 34 países pesquisados, apenas o 

Reino Unido havia pesquisado, seguido do Brasil. Segundo SILVA (2009) o 

empreendedorismo social ainda é um conceito em construção” (SILVA, 

2009 apud BITTENCOURT; MARTINS, 2015). 
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A ONU (2016) destaca que até 2030, o número de jovens e adultos que possuem 

habilidades e competências deverá aumentar para gerar emprego, trabalho decente e 

empreendedorismo, promovendo políticas que desenvolvam atividades produtivas com 

criatividade e inovação [...]. 

 

Programa Minha Casa Minha Vida 

O programa minha casa minha vida - PMCMV tem transformado o sonho de muitas 

famílias em realização da casa própria, programa funciona em parceria com municípios, 

Distrito Federal, por intervenção de recursos financeiros, bens ou serviços necessários para a 

composição de investimentos a serem realizados. 

O PMCMV foi criado no ano de 2009 na presidência de Luís Inácio Lula da Silva, 

tendo como objetivo a redução do déficit habitacional, o direito a moradia digna e de 

qualidade de vida as famílias de baixa renda. O referido programa trata-se de um avanço na 

facilidade do financiamento da casa própria, uma vez que a família não necessita custear uma 

entrada e pagar parcelas relativamente altas, tendo em vista que o subsídio oferecido é bem 

maior que em um financiamento comum utilizando recursos provenientes do Orçamento 

Geral da União (OGU) depositados ao Fundo de Desenvolvimento Social (FDS) e as parcelas 

são avaliadas em 10% da renda declarada da família no cadastramento do programa, girando 

em torno de no mínimo R$ 25,00 e no máximo R$ 80,00 mensalmente. 

Conforme Decreto nº 103, de 22 de abril de 1991, o Fundo de Desenvolvimento Social 

é destinado ao financiamento de projetos de investimentos de relevante interesse social nas 

áreas de habitação popular, saneamento básico, infraestrutura urbana e equipamentos 

comunitários. O Programa foi criado a partir da publicação da Lei nº 11.977, de 07 de julho 

de 2009, e suas alterações. Essa Lei dispõe sobre as regras do Programa Minha Casa Minha 

Vida e direciona ao Poder Executivo a regulamentação do Programa Nacional de Habitação 

Urbana – PNHU. 

Para o cadastramento no programa é exigido um determinado perfil das famílias que 

desejem tentar o financiamento, desta forma, a renda familiar não pode ultrapassar R$ 

1.600,00, não é permitido possuir casa própria, terreno ou financiamento de algum imóvel, 

residir na cidade, bem como as famílias não podem ter sido beneficiadas anteriormente em 

algum programa de habitação. Atendendo ao perfil exigido as famílias podem procurar a 

secretaria para realizar agendamento de inscrição e assim munida da documentação exigida 

podem realizar o cadastramento para então passarem pelo processo de analise da Caixa 
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Econômica Federal – CEF. É válido ressaltar que obrigatoriamente todos as famílias devem 

estar inseridas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), ou 

seja, devem possuir o número do NIS, bem como o titular do cadastro no referido programa, 

deve também ser o responsável familiar no CadÚnico. 

O programa possui 3 critérios nacionais e 3 critérios locais que são, respectivamente. 

➢ Nacionais, conforme o disposto na Lei 11.977, de 7 de julho de 2009: 

o Famílias residentes em áreas de risco ou insalubres ou que tenham sido 

desabrigadas; 

o Famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar; 

o Famílias de que façam parte pessoas com deficiência. 

➢ Locais, conforme o Decreto de nº56, de 29 de outubro de 2013: 

o Adensamento populacional, ou seja, famílias numerosas estabelecendo-se o 

limite máximo de 06 (seis) membros, priorizando o maior número de crianças; 

o Coabitação; 

o Ônus excessivo com aluguel, ou seja, famílias que comprometem mais de 30% 

da renda familiar. 

É importante destacar que os critérios locais são abertos para serem elaborados por 

cada município que possua o programa, onde desta forma podem-se adequar a realidade local. 

A primeira análise junto a CEF- Caixa Econômica Federal é feita com o NIS, onde o 

número de identificação social do responsável familiar é enviado através de um relatório 

gerado a partir do sistema do CadÚnico, onde devem ser enviadas a quantidade de cadastros 

conforme a de unidades habitacionais em construção acrescida de um percentual de 30% a 

mais. Após a análise e recebimento das respostas, as famílias compatíveis recebem 

verificações cadastrais nas residências, feitas por profissionais da secretaria incluindo 

assistentes sociais para a confirmação das informações repassadas no ato do cadastramento ou 

identificação de omissões de informação, quanto a esta o Anexo da Portaria de nº 610 (2011, 

p.8) prevê que: 

7.2 O candidato que omitir informações ou as prestar de forma inverídica, 

sem prejuízo de outras sanções, deverá ser excluído, a qualquer tempo, do 

processo de seleção estabelecido neste instrumento. 

 

Os candidatos em que não há divergência de informações são convocados pela 

secretaria para a montagem de dossiê, onde se trata da documentação dos titulares a serem 

enviadas para análise na CEF- Caixa Econômica Federal, com o recebimento das respostas, as 

famílias compatíveis participam das outras etapas do processo que são as reuniões 
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informativas, sorteio das unidades habitacionais, vistoria do imóvel, assinatura de contratos e 

por fim entrega das chaves. 

É importante destacar que em conjunto a todo esse processo é construído o Projeto de 

Trabalho Social que se subdivide em três: PTS-P (Projeto de Trabalho Social Preliminar, a ser 

apresentando na proposta do empreendimento), PTS (Projeto de Trabalho Social, a ser 

apresentando até 65% da obra) e o PDST (Plano de Desenvolvimento Socioterritorial, a ser 

apresentado até no máximo o final da obra). É importante salientar que o trabalho social tem 

como objetivo “promover a participação social, a melhoria das condições de vida, a efetivação 

dos direitos sociais dos beneficiários e a sustentabilidade da intervenção” (PORTARIA nº21, 

2014, p.04). 

 

Empoderamento através de Hortas Urbanas 

O conceito de empoderamento é apresentado de diferentes formas para a sociedade, 

como afirma Baquero (2012, p.2) é um assunto que leva a discussão sobre emancipação do ser 

humano, tanto no meio coletivo quanto no individual. Ainda destaca que o uso do termo 

ocasiona discussões sobre a educação e a política, “uma vez que visões de mundo e de 

propósitos sociais diferenciados orientam as distintas concepções e ações de 

empoderamento”.  

Baquero (2012) enfatiza que o crescimento do uso da palavra empowerment se deu 

início com os movimentos emancipatórios voltados para o exercício da cidadania nos Estados 

Unidos. E conforme Hermany e Costa (2009 apud BANQUERO, 2012), o empoderamento 

social já veio de muitos tempos, mas teve como marco histórico com o surgimento de 

movimentos sociais em meados dos anos de 1960. 

Martins (2003 apud MAGESTE; MELO; CKAGNAZAROFF, 2008):  

A palavra empoderamento tem origem da língua inglesa empowerment e seu 

uso tem sido ampliado para o espanhol (empoderamiento) e para o 

português. [...] Pelo seu prefixo, empoderar significa ação, sendo que, no 

sentido atual, o empoderamento quer dizer a transformação de um sujeito em 

agente ativo, por meio de processos que variam de acordo com a situação e o 

contexto (MARTINS, 2003 apud MAGESTE; MELO; CKAGNAZAROFF, 

2008). 

 

Percebe-se que o empoderamento é importante para o desenvolvimento das pessoas. 

Esse pode ser proporcionado por ações as quais dependerão do contexto em que está inserido. 

 

Metodologia 
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Como metodologia utilizou-se de um levantamento bibliográfico, para embasamento 

teórico dos conteúdos aqui abordados, quanto ao procedimento, este artigo faz referência a 

uma pesquisa-ação. 

A pesquisa ação partiu de um relato de experiência. 

 

Análise e Discussões 

Através do Programa Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal, famílias tiveram 

o direito a casa própria. Essas de localidades diferentes passaram a ser integrantes dessa 

mesma comunidade, as quais não se conheciam. São famílias que trabalham informalmente e 

dependem de programas assistencialistas, além de existir as donas de casas que passaram a ter 

uma atividade econômica. 

Com isso a Enactus Leão Sampaio identificou uma oportunidade de desenvolver um 

projeto que buscasse promover a interação entre as pessoas através da implantação de hortas 

orgânicas nas casas das famílias beneficiadas incentivando o consumo saudável de hortaliças, 

além da geração de uma nova fonte de renda, onde passaram a comercializar dentro do 

próprio bairro alimentos saudáveis, acessíveis e seguros. Sendo possível, ainda, a 

transferência do conhecimento adquirido destacado a importância da alimentação saudável. 

Segundo a ONU (2016) é “importante reconhecer o vínculo entre o desenvolvimento 

sustentável e outros processos relevantes em curso nos campos econômico, social e 

ambiental” para o desenvolvimento do país, sendo assim, com a visão de melhorar a 

qualidade de vida, o projeto buscou desenvolvê-los sustentavelmente atingido os três pilares 

da sustentabilidade: social, econômico e ambiental. Para clareza dos fatores que são 

trabalhados no projeto, segue quadro abaixo: 

Quadro 1 – Pilares da Sustentabilidade no Projeto ImPlantar  

Econômico 

O projeto busca incrementar a renda dos seus beneficiados através do cultivo e 

comercialização de hortaliças e a promoção do empreendedorismo, através de um 

processo produtivo e vendas eficientes, gerando maior lucratividade as famílias. 

Ambiental 

Busca-se produzir hortaliças, de forma orgânica reduzindo o impacto 

ambiental,utilizando o manejo adequado do solo por meio de adubos 

preferencialmente orgânicos. 

Social 

Proporcionará momentos de interação entre a comunidade e os alunos, aumentando o 

nível de conhecimento de ambos, além de proporcionar a integração das famílias, 

melhorando as relações interpessoais, contribuindo de tal forma para qualidade de 

vida da comunidade. 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 
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O Projeto ImPlantar foi desenvolvido no Bairro Betolândia bairro periférico de 

Juazeiro do Norte – CE, no Residencial Nossa Senhora das Dores, onde residem 713 

(setecentas e treze) famílias que vivem de programas sociais do Governo Federal (Bolsa 

Família, Benefícios de Prestação Continuada, aposentadoria) e de trabalhos informais 

(chamados bicos). O projeto desenvolveu na comunidade para a produção e consumo 

saudável e sustentável de alimentos em busca da qualidade de vida, aplicando ferramentas 

empreendedoras com foco na gestão ambiental, social e econômica. 

Através da implantação de hortas em 15 residências cadastradas o projeto promoveu o 

empoderamento através de dois métodos de hortas atingindo um maior público: os chamados 

canteiros e as verticais - com garrafas PET’s. Desde janeiro o projeto aumentou em 45 metros 

quadrados a produção de alimentos na zona urbana com 15 hortas beneficiando as famílias. 

Para as famílias que não possuiam muito espaço para implantar uma horta no chão, foi 

incentivada a utilização da horta vertical, uma vez que, com esse método foi retirado mais de 

545 garrafas do meio ambiente, ainda, possuindo um sistema de drenagem que capta a água, a 

qual foi reaproveitada. 

É importante lembrar que durante todo o processo de construção das hortas existia um 

acompanhamento de 15 estudantes envolvidos diretamente no projeto e direcionados por 

professores da mesma instituição, assim promovendo a integração do meio acadêmico com a 

comunidade para o compartilhamento de conhecimentos. Com isso foi realizado 32 visitas a 

comunidade para cadastramento e capacitação das pessoas que participaram do projeto, 

resultando em 4 capacitações. 

Buscamos trabalhar dentro dos Objetivos Globais de Desenvolvimento Sustentável 

para geração de grande impacto na sociedade. A ONU (2016) estabeleceu objetivos para o 

progresso dos países, dos 17 objetivos o Projeto ImPlantar se adequou aos listados abaixo: 

• Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. 

• Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover 

a agricultura sustentável. 

• Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades. 

• Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego 

pleno e produtivo, e trabalho decente para todos. 

• Reduzir a desigualdade entre os países e dentro deles. 
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• Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 

sustentáveis. 

• Assegurar padrões de produção e consumo sustentáveis. 

Segundo Baquero (2012, p.184 apud MORAES, 2012, p. 7):  

A teoria sócio-política-educativa freireana pode nos ajudar não apenas a 

entender melhor como funcionam os processos sociais de dominação, mas 

também a construir respostas necessárias à emancipação humana. 

 

Diante disso percebe-se que o empoderamento é fundamental para o progresso da 

sociedade. 

 

Considerações Finais 

Diante do explanado podemos perceber que o empoderamento é de extrema relevância 

para o crescimento e progresso de uma comunidade ou sociedade. Este ensaio teórico tem 

como objetivo, portanto, delimitar esse conceito e promover, ainda, uma discussão sobre o 

papel ou as contribuições possíveis das organizações da sociedade civil e do Estado, no 

contexto brasileiro, em relação ao empoderamento. A partir do estudo abordado percebe-se 

que o empoderamento como processo dialético político e racional, tendo por base a sociedade 

civil e o Estado, como facilitadores ou dificultadores no processo de empoderamento. 

Após as considerações concluímos que as alternativas do desenvolvimento sustentável 

almejadas pela sociedade não são desenvolvidas como o necessário porque enfrentam 

demasiados desafios para isso – o principal deles é a falta de conscientização humana para 

preservação – uma vez que a sociedade brasileira ainda não se apropriou de uma política 

educacional favorável e incentivadora ao desenvolvimento sustentável. 
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