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Resumo

Os avanços tecnológicos experimentados pela humanidade nas últimas décadas mudaram a
maneira  como  os  indivíduos  se  comunicam  e  se  expressam  para  o  mundo,  facilitando
enormemente o acesso à informação por pessoas de diversas classes sociais. Observa-se que a
juventude, principalmente, cada vez mais anseia por novas tecnologias, mas ainda são poucos
aqueles que atuam como protagonistas sociais, utilizando-as para que a sua voz ser ouvida
pelo coletivo e, assim, transformar realidades. O presente trabalho tem como objetivo relatar a
experiência  vivenciada  durante  a  facilitação  do  workshop de  elaboração  de  projetos  e
captação de recursos realizado em parceria com o Social Brasilis e a Rede Cuca no bairro
Jangurussu, na cidade de Fortaleza.
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Abstract

In the last decades, it is possible to notice that individuals are experiencing new channels of
communication, and new possibilities to express themselves to the world mainly because of
the technological advancements, which makes people from different social classes being able
to access information more than ever. The youth,  mostly, is seeking for new technologies,
although  just  a  few  of  them  embrace  the  social  protagonist  role  and  use  technology  to
effectively  communicate  with  representative  groups  in  order  to  transform  realities.  The
present work aims to report the experience of a workshop on project development and funding
strategies. The event took place at Jangurussu, in the city of Fortaleza and was carried out by
Social Brasilis and Rede Cuca.
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INTRODUÇÃO

Atualmente  o  conceito  de  tecnologia  encontra-se  bastante  associado  à  tecnologia

digital capaz de acessar ambientes virtuais, que se observa em computadores,  smartphones,

tablets, entre outros. No entanto, de forma mais ampla, segundo Veraszto et al. (2008, p. 62),

a tecnologia pode ser conceituada como uma série de ações humanas voltadas à construção de

obras levando em consideração teorias, processos ou metodologias de base científica. O uso

da palavra obra citada pelo autor diz respeito a algum feito, atuação, produto ou resultado,

fazendo com que o termo tecnologia se torne realmente abrangente. 

Outro termo envolvendo essa temática que surgiu nos últimos anos foi a tecnologia

social. De acordo com Rodrigues e Barbieri (2008, v. 42, p. 1070) esse conceito também está

relacionado ao desenvolvimento de metodologias, técnicas ou produtos, como mencionado no

parágrafo anterior, porém contém um diferencial importante, pois tudo o que será feito precisa

ser elaborado em conjunto com a comunidade, proporcionando uma transformação efetiva.

Cada  comunidade  possui  necessidades  particulares  e  que,  muitas  vezes,  só  podem  ser

atendidas  satisfatoriamente  através  de  um  processo  de  inovação,  criando  soluções  mais

sustentáveis e efetivas do que as já existentes, beneficiando todo o coletivo.

Por muito tempo acreditou-se que somente o governo e as organizações do terceiro

setor eram os únicos que poderiam de fato realizar ações de transformação social. Contudo,

nas  últimas  décadas,  começou  a surgir  um novo conceito  de negócio  que tanto  almeja  a

sustentabilidade financeira obtendo a geração de lucro, assim como as empresas situadas no

segundo setor da economia,  como também tem por objetivo resolver um problema social,

trabalho que anteriormente  seria  esperado de organizações  do terceiro setor. A Endeavour

Brasil  (2015)  afirma  que  o  empreendedorismo  social  acontece  quando  o  empreendedor

constrói um negócio tendo como centro a responsabilidade social,  produzindo serviços ou

produtos com a finalidade de resolver problemas sociais através de um negócio lucrativo.

Nesse contexto, nasceu no estado do Ceará o negócio social chamado Social Brasilis.

Acreditando  que  a  educação  pode  ser  utilizada  para  desenvolver  tecnologias  sociais  e

transformar realidades, Emanuelly Oliveira, nascida em Quixadá no sertão cearense, fundou o

empreendimento  em  2015.  A empresa,  além  de  desenvolver  programas  educacionais  e

corporativos, realiza diversos trabalhos com a juventude de forma gratuita e tem como missão

empoderar indivíduos através do uso de tecnologias, potencializando assim o impacto social

positivo (Social Brasilis, 2017).
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Negócios  sociais  que  atuam  com  a  juventude  são  de  extrema  importância  para

desenvolver o protagonismo, pro atividade e a crença de que o jovem é capaz de mobilizar um

coletivo e transformar pouco a pouco a realidade de seu território. Uma pesquisa feita pela

Confederação  Nacional  de  Jovens  Empresários  (2016)  mostrou  que  40,4%  dos  jovens

empreendedores  no  Brasil  sempre  tiveram a  vontade  de  empreender  e  que  outros  29,6%

atribuem a necessidade de construir sua independência como principal fator motivacional de

sua jornada empreendedora. 

Apesar disso, apenas 14% dos jovens entres os entrevistados afirma ter passado por

algum tipo de preparação ou qualificação escolar para empreender. Tal dado se mostra ainda

mais relevante quando se observa o nível de escolaridades dos empreendedores analisados,

pois  constatou-se  que  42% deles  afirma  ter  ensino  superior,  enquanto  12% afirmam  ter

concluído somente o ensino médio.  Na página do Meu Negócio Brilhante (2017), Ananda

Carvalho, vice-presidente da Confederação Nacional de Jovens Empresários (Conaje), explica

que  a  situação  econômica  do  Brasil  também  contribuiu  para  os  jovens  buscarem  no

empreendedorismo outras  alternativas  de renda,  pois  conseguir  o  primeiro  emprego  ficou

ainda  mais  difícil  em  tempos  de  crise.  Portanto,  é  possível  inferir  a  partir  dos  dados

apresentados que estimular a educação empreendedora nos jovens pode ser uma das chaves

para a prosperidade financeira dos mesmos e para a transformação social do contexto em que

se encontram. 

A JUVENTUDE COMO AGENTE TRANSFORMADOR DA SOCIEDADE

Reforçando  a  importância  do  jovem  como  agente  de  transformação  social,  em

Fortaleza, redes de proteção social foram criadas em três Centros Urbanos de Cultura, Arte,

Ciência  e  Esporte  (Cucas),  que  são  mantidos  pela  Prefeitura  de  Fortaleza  através  da

Coordenadoria  Especial  de  Políticas  Públicas  de  Juventude.  Os  Cucas,  são  geridos  pelo

Instituto Cuca e oferecem uma série de atividades esportivas, culturais, formações e cursos em

diversas áreas com o objetivo de garantir os direitos humanos e fortalecer o protagonismo nos

jovens, trazendo para a periferia alternativas de eventos culturais.

Para incentivar ainda mais ações empreendedoras, em 2018 o Instituto Cuca promoveu

o Programa Ação Jovem, que contempla pessoas entre 15 e 29 selecionando 15 projetos de

juventude para dar aporte financeiro e mentoria:
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“O Programa Ação Jovem visa estimular o protagonismo juvenil e promover
a autonomia dos jovens através da experimentação de novas possibilidades e
novos olhares sobre sua vida e sobre a cidade. Parte da premissa de que o
jovem é um agente participativo da transformação dos territórios. O objetivo
do Programa é difundir entre os jovens a prática de ter ideias criativas, de
pensar sobre a sua vida e de sua comunidade, entendendo que a ideia é o
primeiro passo para ação” (Instituto CUCA, 2018, p.1).

Como  um  dos  requisitos  para  a  concorrer  ao  edital  tem-se  como  obrigatória  a

participação em determinados cursos e formações realizados pela Rede Cuca, podendo ser,

dentre eles, a participação em Workshop de Elaboração de Projetos e Captação de Recursos

realizado em parceria com o Social Brasilis. O  workshop foi realizado nos dias 17 a 20 de

abril das 13:30 às 18 horas simultaneamente nos três equipamentos do Cuca, entretanto, o

presente trabalho tem como objetivo relatar a experiência  na facilitação do workshop que

ocorreu no Cuca Jangurussu, localizado no sul da capital cearense.

O conteúdo do curso foi desenvolvido para que os alunos aprendessem uma base de

como estruturar e gerenciar um projeto e captar recursos para o mesmo. É importante entender

que esse conteúdo é bastante válido não somente para o edital em questão, mas já funciona

como base para quaisquer outros editais que os jovens estejam aptos a participar, bem como

abre novas possibilidades de captação de recursos por meios antes não muito convencionais,

como campanhas online, investidores anjos, entre outros.

A tecnologia nesse contexto esteve presente de diversas formas. Para a inscrição no

edital era necessário que os jovens submetessem o projeto através da internet. Além disso,

alguns  deles  preferiam  utilizar  o  celular  durante  as  oficinas  para  fazer  anotações,

desenvolvendo suas criações de novas tecnologias sociais para a comunidade. Após a seleção

dos  projetos,  o  acompanhamento  e  mentoria  dos  mesmos  será  feito,  em parte,  de  forma

virtual, utilizando tecnologias que já estão acessíveis aos jovens, dinamizando e acelerando as

ações dos projetos. 

Muitos  dos  jovens  já  possuíam  uma  ideia  formada  quanto  ao  projeto  que  iriam

submeter,  enquanto  outros  decidiram ao longo do processo a  temática  que  iriam abordar.

Durante o  workshop diversos tópicos foram abordados, entre eles: o conceito de inovação

social,  a  construção  da  árvore  do  problema,  explicação  sobre  a  estrutura  de  projetos,  a

construção de uma estrutura analítica do projeto (EAP), a elaboração de um pitch e formas de

III SIMPÓSIO NACIONAL DE
EMPREENDEDORISMO SOCIAL 

ENACTUS BRASIL



captação de recursos. Além disso, na programação de cada encontro havia pelo menos uma

atividade prática, para estimular a pro atividade nos jovens. 

Embora ao longo das aulas tenham sido mostrados vídeos de negócios sociais com o

objetivo  de  exemplificar  conceitos  de  empreendedorismo  e  tecnologias  sócias  feitas  por

pessoas  inseridas  em  comunidades,  foi  possível  notar  que  alguns  dos  alunos  já  tinham

projetos no bairro e já desenvolviam tecnologias sociais  sem ter consciência  disso. Dessa

forma, os jovens tiveram a oportunidade de entrar em contato com um conteúdo novo dentre

os cursos da Rede Cuca, que muitas vezes só é acessível para aqueles que participam do meio

acadêmico.

Registro do workshop realizado no Cuca Jangurussu

Vale ressaltar que o contato com o conteúdo ensinado e com a tecnologia contribuiu

enormemente para a educação empreendedora da juventude, pois eles puderam vivenciar na

prática  o  processo  de  elaboração  de  um projeto  completo  e  conciso,  envolvendo  metas,

metodologia, orçamento, cronograma, prestação de contas, entre outros, além de refletir sobre

o impacto que as ações deles teriam na vida dos beneficiados após o término do projeto. Sem

dúvida, o apoio dos funcionários e educadores do Cuca também se mostrou essencial tanto na
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mobilização dos jovens para a participação no edital,  bem como no contato diário com a

comunidade, estimulando a continuidade das ações dos projetos.

Nesse  sentido  surgiram  muitos  projetos  voltados  para  o  uso  de  tecnologias,  por

exemplo na área de jogos e cultura nerd, no campo do cinema através de documentários, na

temática de redução de danos com o objetivo de criar um aplicativo que pudesse ser usado

pela comunidade, entre outros. Isso revela os anseios dos jovens por utilizar a tecnologia e o

ambiente virtual como forma de expressão e de criação de tecnologias sociais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sabe-se que ainda se tem muito a melhorar para superar as barreias da desigualdade

social no Brasil, porém fica claro que iniciativas como as do Instituto Cuca com o Edital Ação

Jovem e os programas educacionais e corporativos do Social Brasilis são capazes de tirar o

jovem da zona de conforto e desenvolver o protagonismo, no qual o jovem se enxerga como

parte do contexto em que vive e entende que é capaz de mudar a realidade de um coletivo

através de diversas ferramentas, como aquelas que o Workshop de Elaboração de Projetos e

Captação de Recursos se propôs a mostrar. 

Diante  das  exposições  acima,  pode-se  afirmar  que  a  tecnologia,  quando  aliada  a

ferramentas de projetos e de inovação social, desenvolveu papel significativo na facilitação de

processos de aprendizagem e desenvolvimento de projetos de impacto social pela juventude,

proporcionando  a  conexão  de  diversos  grupos  da  comunidade  em prol  da  transformação

social. 
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