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Resumo  

  

O surgimento do empreendedorismo social remete a uma estreita relação do assunto com a 

Psicologia Social Comunitária. Considerando a importância tanto do desenvolvimento social, 
como do desenvolvimento humano em ambientes que carecem de oportunidades, há altos 

índices de violência e outros problemas sociais, quando aproximamos esses conteúdos, é 
possível identificar clara relevância do tema dentro do campo da Psicologia. Considerando que 

o desenvolvimento humano norteia as escolhas individuais e capacidade crítica, tais ações 
podem impactar nos resultados socioeconômicos da comunidade em que vive. Estudar sobre 

empreendedorismo social pela ótica da Psicologia é uma perspectiva de vanguarda e ainda pouco 
explorada.  
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Introdução  

 Nosso objetivo aqui foi trazer reflexões acerca do quanto à Psicologia Social 

Comunitária e o empreendedorismo social caminham em conjunto.  O Empreendedor social é 

um sujeito que contribui para a mudança de paradigmas sociais, que pensa em uma questão 

coletiva visando solução e que criam novas possibilidades de resolução de problemas.   Mas será 

este conceito novo? Ou pode ser considerado como uma nova terminologia para um conceito 

tratado, por exemplo, por São Francisco de Assis (1182), quando dizia “Ninguém é 

suficientemente perfeito, que não possa aprender com o outro e, ninguém é totalmente destruído 

de valores que não possa ensinar algo ao seu irmão.” 1  

                                                 
1  Trecho retirado do site “Nossa sagrada família” texto sem autoria. Disponível em < 

http://www.dec.ufcg.edu.br/biografias/SaoFrsis.html >. Acesso em 3/05/2017.  
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 Pretende-se falar sobre um caminho desafiador para a psicologia social comunitária, por tratar-

se de um assunto de vanguarda dentro da Psicologia, ainda que as reflexões presentes neste 

trabalho não esgotem as possibilidades de novos pensamentos sobre o empreendedorismo social 

no campo da psicologia e possíveis contribuições.   

Empreendedorismo social e história 

Ao pensar o tema empreendedorismo social se faz necessário percorrer um arcabouço 

histórico a fim de demarcar seu surgimento e exemplificar, para melhor compreensão. Em 

consulta ao dicionário online Priberam a palavra empreendedorismo é definida como: “Atitude 

de quem, por iniciativa própria, realizações ou idealiza novos métodos com o objetivo de 

desenvolver e dinamizar serviços, produtos ou quaisquer atividades de organização e 

administração”.2 Já o termo empreendedor, segundo a enciclopédia Delta Larousse quer dizer 

aquele que empreende coisas difíceis, arrojado, realizador.3  

Quem trouxe um significado ao termo foi Gregory Dees (1998), Ph.D. em filosofia, que 

fundou o Centro Avançado de Empreendedorismo Social na Universidade de Duque onde 

lecionava sobre essa vertente, para ele, a palavra era proveniente do francês entrepreneur, como 

“aquele que empreende”, aquele que altera, moderniza, tenta algo novo o jamais pensado. 

Aduziu em seu artigo sobre “o significado de empreendedorismo social” que o termo foi 

cunhado para nomear indivíduos revolucionários e que o economista Jean Batiste Say no século 

XIX foi o instituidor desta atribuição, com o objetivo de dar destaque à indivíduos que 

impulsionavam o crescimento financeiro, ao criarem melhores formas de exercerem seus papéis.   

Na Psicologia, o doutor em filosofia e em psicologia experimental David McClelland, 

professor na Universidade de Wesleyan, 4  profundo estudioso do empreendedorismo e suas 

características individuais por aproximadamente cinquenta anos, identificou que 

empreendedores apresentavam um perfil diferenciado e passou a mapeá-lo, a fim de criar um 

                                                 
2  Verbete: "empreendedorismo", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, 2008-2013, disponível em 
<https://www.priberam.pt/dlpo/empreendedorismo> Acesso em: 23/08/2016.  

3 Verbete: “empreendedor”, in enciclopédia Delta Larousse, Ed Delta S.A. 1982.   
4 Tradução nossa, extraído do site: <www.businessballs.com/davidmcclelland.com> Acesso em 05/09/2016.  

http://www.businessballs.com/davidmcclelland.com
http://www.businessballs.com/davidmcclelland.com
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planejamento que eliciasse o aumento desses aspectos pessoais, partiu do princípio de que a 

prosperidade dos empreendedores estava imbricada ao crescimento de uma nação.  

McClelland afirmou que inexistia uma configuração perfeita para que o número de 

empreendedores aumentasse, esclarecendo que seu quantitativo era menor número, porém, seus 

impactos eram extremamente importantes para gerar renda e minimizar uma dependência 

governamental. Unificou a motivação humana a três vertentes extremamente necessárias: a 

necessidade de poder, ligada a uma inquietação sobre que condições seriam usadas para exercer 

influência sobre alguém; de realização, que estaria atrelada aspiração de fazer o melhor, de ser 

legitimado como tal exemplificando que esses indivíduos tinham destaque por seu 

comprometimento, por se arriscarem, objetivando um reconhecimento visando sempre o melhor 

desempenho de sua função e tendo como propósito também o aprimoramento de habilidades 

pessoais e de afiliação, que consistia em criar ligações pessoais mais próximas, desviando-se de 

possíveis embates, alicerçando amizades através de confiança, entendimento recíproco. 

(MARTINS, MATIAS, sd)  

Para confirmar sua teoria, McClelland (1978), no ano em 1963 elaborou um programa 

de treinamento com o intuito de pesquisar a capacidade empreendedora individual, a fim de 

compreender se após o programa ela aumentaria ou não. Tal pesquisa envolveu 

aproximadamente 50 empreendedores na Índia, que foram capacitados a discorrerem e atuarem 

com um senso crítico orientado para resultados promissores, sendo eliciados pela necessidade 

de realização. Ao longo de dois anos, os resultados obtidos de acordo com McClelland foram 

além de sua expectativa, informou que os empreendedores eram mais dinâmicos, demonstravam 

maior participação e interesse ao sanarem questões da comunidade 5  acarretando no 

fortalecimento local, criaram novos negócios empregando recursos financeiros, aumentando 

empregos em larga escala, eram os mais ativos. Foi traçado um comparativo com 

empreendedores de uma cidade vizinha que não passaram por nenhum programa de treinamento, 

seus resultados demonstraram baixo rendimento em empregabilidade, eram menos ativos 6, ou 

seja, fazendo uso das ferramentas corretas, é possível maximizar o potencial humano.   

                                                 
5 Verbete: "comunidade", Lugar onde vivem indivíduos - in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa 20082013, 
<https://www.priberam.pt/dlpo/comunidade> Acesso em: 23/09/2016.  
6 Tradução nossa. Artigo original Managing motivation to expand human freedom. American Psychologist. v. 

33, n. 1. p. 201-210.  

https://www.priberam.pt/dlpo/comunidade
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 Sendo norteados pelo empreendedorismo, começa então a despontar o conceito de 

empreendedorismo social, apontado por Dees (1998) como uma união entre “missão e paixão 

social”, muito além de filantropia ou caridade, de atividades rentáveis, com propósitos sociais, 

organizações dos mais variados segmentos que podem elencar princípios rentáveis ou não. 

Afirma ainda que o empreendedorismo social é também a junção das definições de Say, 

Schumpeter e Ducker7, e que o empreendedor social age no âmago do problema, ao invés de 

tratá-lo de forma superficial. Aduz que ocorre uma mudança significativa no ambiente e que não 

é reducionista ao ponto de limitar-se a um indivíduo, mas a um determinado grupo, trazendo 

benefícios comuns em larga escala. Para Ducker, “o empreendedor social modifica a capacidade 

de atuação da sociedade.8”   

Para o doutor em serviço social Edson Marques Oliveira (2003), o objetivo do 

empreendedorismo social é de atingir ou impactar o campo social, incluindo indivíduos que 

estão em vulnerabilidade ou risco social e que determinada ideia inovadora possa contribuir ou 

modificar suas vidas, tendo como consequência a melhoria da qualidade de vida na sociedade e 

do mundo.9  

Do ponto de vista de Mello Neto e Froes (2002) empreendedores sociais procuram soluções 

para adversidades coletivas, um empreendedor social observa o problema e elabora uma maneira 

de trazer solução. Contudo, são necessárias competências que podem ser desenvolvidas para 

exercer com maestria o próprio projeto, é necessário capacitar-se, estar em contato com outros 

empreendedores, cientificar-se das atualidades. Inovar, empreender socialmente também requer 

tal expertise, embora o bem comum não seja o individual e sim o coletivo e a Psicologia 

Comunitária, pode contribuir significativamente para este campo.  

Psicologia e empreendedorismo social: um caminho possível?  

  
A doutora em psicologia social Ana Bock (2009), discorreu em seu capítulo sobre  

“Psicologia e sua ideologia: 40 anos de compromisso com as elites”, apontando na história da 

Psicologia no Brasil uma aliança com a alta sociedade, mesmo constituída como ciência, a 

                                                 
7 BORNSTEIN, David. Como mudar o mundo: empreendedores sociais e o poder das novas ideias. Tradução 
de Jorge Raposo e Maria Beatriz Medina , p.16.  
8 Ibid.  

9  Workshop sobre empreendedorismo social na universidade Lusófona do Porto (ULP) – disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=MZ9ZelAZfmI> Acesso em: 20/09/2016.  
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Psicologia fez ínfimas contribuições para modificar cenários de desigualdades sociais. A cisão 

entre ricos e pobres, com o costume de adotar medidas corretivas para crianças no âmbito 

educacional, exila também os que não seguiam padrões estipulados pela sociedade, sendo 

acessível apenas a quem podia pagar.  

A autora realizou uma cronologia histórica: desde o período da colonização no Brasil, 

tipificado como exploração, resultante de um resistente trabalho coercitivo da Metrópole, que 

almejava apenas reprimir e refrear os indígenas com a finalidade de que corroborassem com 

suas ordens para beneficiassem através do reconhecimento deste solo tomado. Acrescentou 

ainda que o discurso psicológico era introduzido pela Igreja e por intelectuais destacando o 

domínio exercido por eles, através de pesquisas sobre como exercer um controle sobre os índios 

em diversas idades, e que esta foi imputada ao campo da Psicologia por relacionar-se a 

comportamentos e perspectivas morais, que “norteavam” a população para que agissem 

seguindo seus próprios interesses.    

Esclarece que quando o Brasil deixou de ser Colônia convertendo-se em Império, os 

discursos psicológicos começaram a ser criados também nos campos da medicina – com a 

criação de hospícios com asilos higiênicos e de tratamento moral – e na educação – com sanções 

disciplinares e práticas opressivas – com o intuito de higienizar a sociedade10, adequando-a aos 

princípios morais e materiais europeus, e tornando-a mais maleável a ponto de aceitar qualquer 

imposição e se por ventura alguém não agisse de acordo com o que era imposto, recebia sansões 

disciplinares ou a punição de ser internado nesses hospícios. Em 1842 emergia o primeiro 

hospício no Rio de Janeiro, o hospício Pedro II que acolheu diversos inocentes, vítimas de um 

sistema retrógrado em prol de uma sociedade separatista, eram considerados culpados os que 

não seguiam ou não aceitavam as determinações impostas, sendo taxados como loucos. As 

questões sociais eram “tratadas” com a reclusão nos ditos asilos higiênicos. O ideal moral a ser 

seguido eram aqueles advindos dos princípios europeus, dos mais ricos, portanto os corretos a 

serem seguidos, o que era totalmente contrário da realidade das camadas mais pobres e 

escravizadas brasileiras, tal costume facilitava e aflorava ainda mais uma nova fala: a 

discriminatória, com relação as etnias, culturas, religiões e afins. (BOCK,2009)  

                                                 
10 Para maiores informações sobre a “higienização da sociedade” vide  

<http://www.psicolatina.org/Uno/a_perspectiva_historica.html> Acesso em 13/10/2016.  
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Fica claro que a história da psicologia não foi elencada a camadas mais necessitadas da 

sociedade. O cenário de desigualdade social, pobreza e exclusão ganhava então maior evidência, 

uma vez que atinge diretamente os indivíduos mais pobres, seja no caráter individual seja no 

coletivo. A medida em que segrega um grupo que está inserido no campo social, cerceia seus 

direitos assegurados pelo Estado. (SANTOS, 2012)  

O professor, doutor e Ph.D. em psicologia e filosofia Vidal (2007) aponta a Psicologia 

Comunitária como uma ramificação da Psicologia que objetiva o desenvolvimento dos 

indivíduos fomentado pelos próprios, partindo do pressuposto de que o psicólogo tem uma 

função de eliciador desses esforços. Neste sentido, expôs cinco características primordiais a 

serem seguidas: o objetivo - que consiste no desenvolvimento humano; a metodologia ou 

processo - onde os indivíduos agem como os principais responsáveis pelo processo de mudança, 

a base social - que é a comunidade onde este está inserido, tida como marco inicial nesse 

processo, assim como os laços psicossociais e culturais partilhados, não deixando de lado o 

problema em comum que é o ponto a ser trabalhado, e as circunstâncias em torno da questão a 

ser trabalhada.  

Vidal (2007, p.131) utiliza-se do argumento para explicitar o surgimento deste conceito 

na Psicologia Comunitária com intuito em deslocar o olhar do modelo médico na saúde, para 

um foco de observação e transformação social, expondo uma questão ainda não sanada na 

psicologia comunitária.  

Rappaport apud Vidal (2007, p. 131) aproxima ainda mais esse conceito ao esclarecer 

que Rappaport trouxe o empoderamento - um método do qual, indivíduos, organizações ou 

comunidades se apropriam de modo que conseguem exercer domínio ou controle sobre questões 

de extremamente importantes, como por exemplo, os problemas sociais - como uma diretriz da 

Psicologia Comunitária no intuito de separar a área da prevenção e vincular ao desenvolvimento 

de potencialidades e competências em uma metodologia onde o profissional perceba que os 

indivíduos possuem também opções e direitos, não apenas necessidades e problemas. E ainda 

estimular individualmente e assim modificar um cenário social.  

O caminho é possível como podemos perceber, mas ainda é necessário aperfeiçoamento 

profissional para maior compreensão e manejo do quanto a psicologia ainda pode contribuir 

tanto para o empreendedor social quanto para comunidades, ou seja, compreender o perfil do 

empreendedor social, assim como apoiar a definição das melhores estratégias de ação.  
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Considerações finais  

Nosso intuito no presente trabalho foi de clarificar conceitos de empreendedorismo 

social no contexto da Psicologia, evidenciando os primeiros passos da contribuição deste campo 

de estudo no empoderamento coletivo ou individual, na capacitação do empreendedor social, e 

nas pesquisas de campo para definição de estratégias de ação. Com o compromisso e o 

empoderamento dos indivíduos que não se percebem como parte da engrenagem da comunidade 

a que pertencem, resgatando a autoestima de pessoas que por anos não puderam desenvolver 

competências, atuando de forma preventiva na saúde mental e sem segregação. E neste aspecto 

nos unimos aos estudiosos de outras áreas pelo viés do empoderamento, na busca pela 

autonomia, proporcionando transformações que tenham impacto social.  
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