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Resumo 

O presente artigo tem por objetivo discorrer sobre a possibilidade do alcance, por meio da 

produção tecnológica, de comunidades historicamente esquecidas e marginalizadas, analisando 

como projetos tecnológicos possibilitam a superação de vulnerabilidades que se delimitam 

essencialmente à questão socioeconômica, especialmente de mulheres pobres do ramo de 

reparos domésticos e de ribeirinhos que não possuem acesso à água potável. Mediante a 

discussão sobre gênero, igualdade, dignidade da pessoa humana e outros direitos 

constitucionais, promove-se o debate de como a produção tecnológica viabiliza o alcance e a 

consequente retirada da condição de vulnerabilidade socioeconômica dessas comunidades para 

um patamar de empoderamento pessoal e profissional. 
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Abstract 

The present article aims to discuss the possibility of reaching through technological production, 

historically forgotten and marginalized communities, analyzing how technological projects 

make it possible to overcome vulnerabilities that are essentially delimited to the socioeconomic 

question, especially of poor women in the field of repairs domestic and riverine communities 

that do not have access to potable water. Through discussion of gender, equality, dignity of the 

human person and other constitutional rights, it is promoted the debate on how technological 

production enables the achievement and consequent withdrawal of the condition of 

socioeconomic vulnerability of these communities to a level of personal and professional 

empowerment. 
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A GÊNESE DAS DESIGUALDADES SOCIAIS 

Compreender historicamente a construção da desigualdade de gênero é entender a 

existência das violências que determinados grupos vulneráveis estão imersos e a evolução na 

busca pela afirmação de direitos e garantias fundamentais. Segundo o Art. 5º da Constituição 

da República Federativa Brasileira, “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade (...)”, e ainda que“ 

homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações”, dentre outros fundamentos. 

No entanto, embora a Constituição Federal afirme a existência e a aplicação necessária 

dos direitos fundamentais que surgiram para assegurar às pessoas a possibilidade de ter uma 

vida digna, livre e igualitária, o principal obstáculo que impede a aplicação efetiva do disposto 

no artigo é exclusivamente de cunho social.  

Devido à construção de uma sociedade pautada essencialmente em princípios patriarcais 

em que homens adultos mantêm o poder primário e predominam em funções de liderança 

política, autoridade moral, privilégio social, controle das propriedades e ainda no domínio da 

família, a ruptura com este sistema social é um processo demorado que implica essencialmente 

no rompimento de diversas violências e vulnerabilidades. 

Dessa forma, é possível afirmar que historicamente a inferioridade da mulher é produto 

de um sistema social que causou e proporcionou inumeráveis desigualdades, inferioridades, 

discriminações e degradações. Tais violações, entretanto, são mais profundas e perceptíveis 

quando se trata de mulheres em condições de hipossuficiência socioeconômica, residentes na 

periferia e sem oportunidade de acesso a uma educação e saúde de qualidade, o que dificulta a 

colocação no mercado de trabalho, apesar de muitas vezes reunir características iguais ou até 

mesmo superiores à de homens com a mesma formação. 

Além desse fato, não é possível esquecer-se da condição de extrema vulnerabilidade dos 

ribeirinhos que também foram marginalizados e excluídos da sociedade, discriminados por 

ocuparem geograficamente espaços com baixa população demográfica. Assim, foram vítimas 

da insuficiência e até mesmo da ausência de políticas públicas destinadas à superação de suas 

vulnerabilidades. 

Desse modo, é de grande estranheza que se percebe a existência de contradições 

acentuadas, como o fato de em pelo território amazônico, formado essencialmente pela 
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existência de rios caudalosos com grande volume de água, ribeirinhos não possuírem acesso à 

água potável ou de em pleno século XXI ainda haver distinções salariais para homens e 

mulheres que atuam no mesmo âmbito profissional. 

 

TEMPOS DE RUPTURA 

 De forma a superar tamanhas vulnerabilidades existentes, é preciso aliar mecanismos 

que impliquem na retirada de comunidades formadas por estes grupos vulneráveis que estão em 

um cenário de vulnerabilidade socioeconômica, e elevá-las para uma condição de superação 

das mazelas, objetivando o empoderamento pessoal e profissional. 

 E diante dessa tentativa de empoderar comunidades é que surge a figura do 

empreendedorismo social, que por meio de projetos que aliam a busca pela melhora da condição 

de vida de determinadas comunidades e o desenvolvimento tecnológico promevem grandes 

impactos sociais. Desenvolvendo assim, a geração de capital social, inclusão e emancipação 

social, como alternativa à superação de violências e vulnerabilidades. 

 Na prática, o empreendedorismo social enfatiza aspectos atrelados à inovação e visão 

social, ou seja, a adoção de práticas ou métodos inovadores, bem como o desenvolvimento de 

tecnologias que busquem atender as demandas sociais, conforme argumenta Mair e Marti 

(2006): "um processo que envolve uma combinação inovadora de recursos para explorar 

oportunidades que atendem a necessidades sociais e catalisam a mudança social". 

 Sobre a figura do empreendedor social, Dees (1998) relaciona algumas ações que julga 

serem necessárias para uma conceituação da missão. A seguir: 

 

[...] adaptar uma missão para criar e manter valor social (e não apenas 

valor privado); reconhecer e procurar obstinadamente novas 

oportunidades para servir essa missão; empenhar-se num processo 

contínuo de inovação, adaptação e aprendizagem; agir com ousadia 

sem estar limitado pelos recursos disponíveis no momento; e prestar 

contas com transparência às clientelas que servem e em relação aos 

resultados obtidos (DEES, 1998). 

 

Pode-se afirmar então que diante da escassez ou até mesmo ausência de recursos, surge 

a prática do desenvolvimento de tecnologias a fim de superar tanto essa escassez de recursos 
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quanto por meio do emprego delas, a superação de vulnerabilidades que tal grupo está imerso, 

seja em uma realidade de hipossuficiência de recursos ou de marginalização. 

 

PANORAMA EM TRANSFORMAÇÃO 

No senso comum, a definição de tecnologia é tida como a expressão essencialmente 

material de um processo que se manifesta, por exemplo, por meio de instrumentos, máquinas, 

dentre outros, cuja suposta finalidade é melhorar a vida dos seres humanos. Esta visão vem 

sendo bastante difundida principalmente através dos meios de comunicação que 

constantemente divulgam produtos e serviços tecnológicos que visam facilitar o cotidiano das 

pessoas, tornando-a mais confortável, mais rápida e mais eficiente. 

Em sua reflexão, Bastos (1998) incorpora essa definição, envolvendo o cruzamento 

entre educação e tecnologia. Sua preocupação não reside somente em conceituar tecnologia, 

mas propiciar uma interpretação de educação tecnológica que aborde questões relacionadas aos 

aspectos humanos, sociais, históricos, econômicos e culturais, pois para ele, são elementos 

fundamentais e esclarecedores da maneira como os homens criam tecnologia e com ela se 

relaciona, definindo tecnologia como: 

 

“(...) a capacidade de perceber, compreender, criar, adaptar, organizar e 

produzir insumos, produtos e serviços. Em outros termos, a tecnologia transcende a 

dimensão puramente técnica, ao desenvolvimento experimental ou à pesquisa em 

laboratório; ela envolve dimensões de engenharia de produção, qualidade, gerência, 

marketing, assistência técnica, vendas, dentre outras, que a tornam um vetor 

fundamental de expressão da cultura das sociedades (BASTOS, 1998, p.32)”. 

 

Dessa forma, pode-se afirmar que relações de gênero também podem ser pensadas como 

construção da cultura, gênero e tecnologia, portanto, são dimensões que estão inter-relacionadas 

na prática social. 

É diante dessa premissa, que o surgimento de projetos e negócios sociais projetados sob 

a ótica do empreendedorismo social tem buscado no desenvolvimento tecnológico a superação 

de vulnerabilidades e violências de comunidades formadas por grupos tidos como vulneráveis, 

seja em decorrência da questão de gênero, quanto da questão de classe. 
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NOVO HORIZONTE – EMPREENDEDORISMO TECNOLÓGICO  

           Contemporaneamente, fazendo jus ao enlace entre empreendedorismo social e 

desenvolvimento tecnológico, projetos e negócios sociais de alto impacto têm sido 

desenvolvidos de modo a superar mazelas que comumente comunidades extremante 

vulneráveis estão imersas. Tais projetos e negócios sociais se destacam principalmente por 

geralmente partirem de iniciativas estudantis, o que tem possibilitado o repasse do 

conhecimento científico como processo na superação de problemáticas. 

           A Enactus, por exemplo, é uma comunidade global de acadêmicos que por meio da ação 

empreendedora desenvolvem projetos e negócios sociais causadores de impacto social, 

econômico e sustentável. Aliada às ODSs da ONU promove o reconhecimento, criação ou 

exploração de novas oportunidades visando afirmar o empreendedorismo social e o 

consequente desenvolvimento de comunidades vulneráveis (ENACTUS BRASIL, 2019). 

            A Enactus está presente em mais de 37 países, inclusive no Brasil, podendo cada 

instituição de ensino superior possuir uma ramificação Enactus. A associação Time Enactus 

UFPA, como exemplo, alia empreendedorismo social e tecnologia no processo de criação de 

seus projetos, dando surgimento, por exemplo, ao projeto Minerva e ao negócio social Amana 

Katu. 

            O Amana Katu, do tupi-guarini ‘água boa’, é um Negócio Social de consumo 

sustentável da água que a partir de um sistema inteligente, realiza a captação da água da chuva 

para o aproveitamento em residências, se delineando como ação empreendedora e tecnológica 

que transforma comunidades. 

           A água na Amazônia é um paradoxo, pois apesar da região concentrar cerca de 12% de 

toda água doce superficial do planeta (ANA, 2011) e possuir uma das maiores taxas 

pluviométricas do mundo, mais de 10 milhões de pessoas persistem sem acesso adequado à 

água potável. 

           O Amana Katu emprega um grupo de jovens em situação de vulnerabilidade social, que 

recebem capacitações para a montagem dos sistemas. Com a comercialização dos Sistemas, que 

são vendidos online ao consumidor final, bem como por meio de parcerias com lojas de 

materiais de construção e construtoras, promove a universalização do acesso à água. 

           Para ampliar o impacto social de forma sustentável, criou-se o modelo 5-por-1: a cada 5 

sistemas vendidos, 1 é doado para uma família de baixa renda, sem acesso á água potável, 

atingindo diretamente a realidade de ribeirinhos amazônicos que não possuem acesso à água 
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potável e não teriam condições financeiras de comprar um sistema.  Além do fato de que estão 

à mercê da falta e até mesmo ausência de políticas públicas voltadas para a superação de suas 

vulnerabilidades, uma vez que foram marginalizados e excluídos da sociedade, discriminados 

por ocuparem geograficamente espaços com baixa população demográfica 

           Ganhador de prêmios nacionais e internacionais foi o único e primeiro representante do 

Brasil classificado entre os finalistas do World Water Race, que é uma competição global de 

iniciativas empreendedoras que solucionam problemas globais de água e/ou saneamento. 

            O Projeto Minerva, por sua vez, promove a prestação/contratação de serviços de reparos 

residenciais voltado ao mercado feminino, em que o serviço é prestado por mulheres e 

contratado por outras mulheres, visto o fato de que há uma grande população feminina 

especializada ou que pode ser especializada que tem dificuldades de inserção no mercado de 

trabalho porque é comumente vista como uma atividade masculina. 

Dessa forma, procura romper com o paradigma construído historicamente da 

inferioridade da mulher, que a excluiu e a marginalizou continuamente, trazendo desigualdades, 

discriminações e violências.  

Outrossim, o projeto busca também oferecer um maior conforto e segurança para as 

mulheres, tanto as que prestam os serviços, quanto para as que contratam, além de que busca a 

retirada de mulheres da condição de hipossuficiência socioeconômica, residentes na periferia e 

a colocação no mercado de trabalho. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se então a importância do incentivo ao desenvolvimento de projetos 

tecnológicos para a afirmação possibilidade do alcance, por meio da produção tecnológica, de 

comunidades historicamente esquecidas e marginalizadas, que trazem como consequência a 

superação de vulnerabilidades, especialmente no que tange à hipossuficiência socioeconômica 

de mulheres pobres do ramo de reparos domésticos e de ribeirinhos que não possui acesso à 

água potável, a exemplo de projetos e negócios sociais de alto impacto social, como bem 

exemplifica o Projeto Minerva e o Negócio Social Amana Katu. 
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