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Resumo 

A Amazônia é um cenário incontestável de rios, florestas, biodiversidades, encantos, magias e 

com populações indígenas, extrativistas e ribeirinhas que vivem dos recursos naturais ao 

longo de seu território. A Era tecnológica aproximou os jovens com o mundo, agregando um 

novo jeito de buscar soluções apropriadas aos conflitos existentes na comunidade em que 

vivem. O Beiradão de Oportunidades tem por objetivo geral, impactar a juventude ribeirinha e 

ampliar os conhecimentos sobre empreendedorismo. Negócios sociais, tecnologias e ideias 

inovadoras, foram conceitos novos inseridos no dia-a-dia, com o objetivo de trabalhar nesses 

jovens, um repertório de mudanças globais com um cunho local, desafiando suas expertises e 

conhecimentos adquiridos ao longo do curso.  
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Abstract 

The Amazon is an undeniable scenario of rivers, forests, biodiversity, charms, spells and with 

indigenous populations, extractivists and rivers that live on natural resources throughout its 

territory. The Technological Age brought young people closer to the world, adding a new way 

of seeking appropriate solutions to the conflicts in the community in which they live. The 

Beiradão de Oportunidades has the general objective of impacting the riverside youth and 

increasing the knowledge about entrepreneurship. Social businesses, technologies and 

innovative ideas were new concepts inserted in the daily life, with the purpose of working on 

these young people, a repertoire of global changes with a local character, challenging their 

expertise and knowledge acquired during the course. 
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INTRODUÇÃO 

A Amazônia é um cenário incontestável de rios, florestas, biodiversidades, encantos, 

magias e com populações indígenas, extrativistas e ribeirinhas que vivem dos recursos 

naturais ao longo de seu território. São povos tradicionais que carregam um legado histórico 

em suas raízes orais, repassadas de geração a geração vivenciando conflitos socioambientais, 

que resultam muito das vezes no abandono de suas terras, levando consigo a esperança de 

suas futuras gerações.  

Uma parcela dessa população retoma seu passado e busca na terra a razão de viver e 

resgatar os elos perdidos na história, com a solução de problemas antes sofridos e agora 

contextualizados por uma juventude ativa e mobilizada. Os problemas ainda são pertinentes, 

mas, com a facilidade das informações circulando na atualidade, a possibilidade de 

transformação torna-se mais viável, acessível e próxima a sua realidade.  

A Era tecnológica aproximou os jovens com o mundo, agregando um novo jeito de 

buscar soluções apropriadas aos conflitos existentes na comunidade em que vivem. Com o 

surgimento de grupos e instituições na defesa dos direitos sociais, políticos e ambientais, 

houve uma oferta mais frequente de rodas de conversa, seminários e cursos voltados para as 

mais diversas temáticas comunitárias, que afligem as populações locais.  

 Com isso, a juventude está cada vez mais engajada na defesa de seus territórios e 

empoderada com os direitos adquiridos com as lutas, através dos movimentos juvenis 

organizados a partir das lideranças comunitárias, que são a eles direcionadas de forma 

contínua e progressiva na construção de um novo olhar sobre a sua história. 

 

BEIRADÃO DE OPORTUNIDADES: UM CURSO DE EMPREENDEDORISMO 

PARA OS JOVENS DA FLORESTA 

 O nome “Beiradão de Oportunidades” foi inspirado em um barco que servia como 

mercado flutuante, essa embarcação popularmente conhecida como “Balatão”, levava 

mercadorias até as comunidades ribeirinhas, viabilizando um comércio mais acessível para a 

população que reside em áreas rurais de difícil acesso para a cidade. Na Amazônia é comum 

irmos até o Beiradão (porto fluvial), para comercializar, trocar, buscar e fazer encomendas de 

mercadorias, já que dentro da região amazônica os rios são nossas ruas e os barcos são o meio 

de transporte mais utilizado para esse tipo de trocas. 



 
 
IV SIMPÓSIO NACIONAL DE 

EMPREENDEDORISMO SOCIAL  
ENACTUS BRASIL 

 O Beiradão de Oportunidades já acontece a 5 anos na cidade de Santarém, no Estado 

do Pará. Tem por objetivo geral, impactar a juventude ribeirinha e ampliar os conhecimentos 

sobre empreendedorismo, usando tecnologia, jogos e outros desafios que instigam os jovens a 

pensar fora da caixinha. A metodologia em forma de game tem facilitado a compreensão e 

interação dos participantes durante os três dias de capacitação, proporcionando a criação de 

uma nova visão sobre o território em que eles vivem.  

Esse curso de empreendedorismo tem como público alvo jovens de idades entre 16 e 

29 anos, que moram em comunidades ribeirinhas situadas na Floresta Nacional do Tapajós – 

FLONA-Tapajós/Belterra, Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns – RESEX Tapajós-

Arapiuns/Santarém, ambas consideradas áreas de conservação e Projeto de Assentamento 

Agroextrativista Lago Grande – PAE Lago Grande/Santarém. Em suas edições o curso já 

alcançou mais de 1000 jovens ribeirinhos, estimulando-os a contribuir socialmente em sua 

comunidade, provocando assim, mudanças necessárias para o seu futuro, gerando uma atitude 

empreendedora. 

A realização do evento é de responsabilidade do Projeto Saúde e Alegria – PSA, uma 

ONG que apoia processos participativos e integradores para comunidades ribeirinhas no 

âmbito sustentável de sua gestão, desde 1987 atuando na região amazônica. O evento tem por 

financiadores atualmente, instituições renomadas internacionalmente, são elas a Caritas Suíça 

e Konrad Adenauer Sfiftung – KAS. 

                             

Figura 1: Beiradão de Oportunidades 2018. 

             

Fonte:  Daniel Martinez, 2018. 
 

ATITUDE EMPREENDEDORA 

Os jovens são induzidos a formar grupos e nesses identificam problemas afins em suas 

comunidades, mapeando em tarjetas coloridas e dessas discutem as questões levantadas, 
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refletindo os posicionamentos de cada jovem. A ideia é apontar problemas pertinentes para 

serem trabalhados, tornando-os prioritários naquele grupo. Os problemas que mais se 

destacaram foram: falta de apoio aos jovens, desunião com as lideranças locais, gravidez na 

adolescência, falta de energia e comunicação, qualidade da educação, poluição do meio 

ambiente, saúde precária, alcoolismo e drogas. 

Tudo isso mostra a realidade vivida pela juventude ribeirinha em suas comunidades, e 

que direitos básicos como saúde e educação é negligenciado pelo poder público e até mesmo 

pelo Estado dentro das leis legais das políticas públicas, dentre elas a Lei Nº 8.069 de 13 de 

julho de 1990/Estatuto da Criança e do Adolescente no seu Artigo 4º: 

 

“É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público 

assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, á liberdade e à conveniência familiar e 

comunitária.” 

 

Esses adolescentes-jovens amparados nesta Lei, puderam perceber que mesmo 

morando em comunidades distantes, acabam enfrentando as mesmas problemáticas. Após o 

mapeamento, é elencado no grupo as questões com mais relevância, e automaticamente 

excluindo aquelas que são de cunho do poder público. A carência do poder do Estado em 

cidades distantes de sua capital, faz com que comunidades ribeirinhas fiquem à margem de 

ações, que implementem os direitos básicos exigidos na Constituição Federal, essa não 

priorização nas agendas institucionais distantes, faz com que essas políticas públicas não 

cheguem aos indivíduos desses grupos, ou sejam fracionados em comunidades que tem a sua 

população maioritária. 

Uns dos problemas mais apontados e pertinentes foi a falta de assistência médica, 

preconceito com os indígenas, e a falta de professores no ensino modular. Isso prejudica a 

qualidade da educação oferecida nessas áreas, como relatou uma jovem: 

 

“Os professores faltam e o ensino é de má qualidade. Meus irmãos 

vão pra escola e eles já passaram de ano, mas sinto que eles não 

aprenderam o que deveriam.” (participante do Beiradão de 

Oportunidades, 2014.) 
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A juventude é convidada nesse momento, a refletir sobre os problemas escolhidos em 

cada grupo, tornando-se o ponto central de debate e este deve buscar soluções viáveis que 

possam ser aplicadas em menor tempo, gerando benefícios sociais e econômicos dentro da sua 

comunidade. Esse resgate, possibilita ao jovem enxergar novas perspectivas do ponto de vista 

social, transformando um problema local, num compromisso maior dentro de uma atitude 

empreendedora, que demonstra a perspicácia do poder de transformação do jovem na sua 

realidade. 

Figura 2: Roda de conversas sobre empreendedorismo. 

                        

Fonte: Elis Lucien, 2018. 

 

BARCO HACKER: UMA PROPOSTA INOVADORA 

 A humanidade sempre buscou apropriar-se de territórios e tudo que estivesse ao seu 

alcance. A história foi avançando nas diversas fases de evolução da espécie humana, em 

destaque a Era da Pedra, com o surgimento dos primeiros instrumentos confeccionados para o 

manuseio diário dos primeiros habitantes da Terra. Isso se deu nas diferentes condições de 

tempo e espaço, fazendo com que os seres vivos pudessem compartilhar tudo que o meio 

ambiente proporciona. 

 Com a evolução da espécie, o homem tem em sua trajetória a construção de seus 

instrumentos, nos dias atuais essa percepção contextualizada ganhou uma nova nomenclatura: 

a “Maker Space”, que é um espaço de uso coletivo e equipado para a construção e criação de 
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novas ferramentas ou projetos eletrônicos. Nessa proposta surgi outro termo, o hacker, que é 

qualquer pessoa que se dedique intensamente em alguma área específica da computação. 

 Pensando nisso o Beiradão de Oportunidades transformou em um experimento prático, 

o “Barco Hacker” que tem por objetivo trabalhar características empreendedoras, como a 

colaboração, criatividade, liderança, compartilhamento de ideias e trabalho em equipe. O 

desafio é a construção e o deslocamento de um barco feito com materiais disponíveis no kit 

(garrafa PET, isopor, bateria, canetas, tesoura, régua e barbante), e que possa navegar de uma 

ponta à outra em um reservatório com água. 

 

Figura 3 e 4: Desafio do Barco Hacker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elis Lucien e Israel Palestina, 2018.

 

PROTOTIPANDO AS IDEIAS 

O acesso às tecnologias nas comunidades da FLONA/Belterra, RESEX/Santarém e 

PAE Lago Grande é considerado recente, porém algumas dessas comunidades ainda tem um 

acesso limitado. O uso de computadores e da internet se iniciou com a instalação de 

Telecentros (um espaço multididático, com computadores que eram alimentados com energia 

solar), esses foram montados em comunidades pólo e tinham como atividades, as ofertas de 

cursos e formações interdisciplinares, tendo como público alvo a população em geral. 

No Beiradão de Oportunidades a segunda etapa é iniciada com uma palestra, 

abordando conceitos e práticas atuais na tecnologia em geral, e depois aprofundando sobre o 

tema que está em maior visibilidade no mundo, que é o desenvolvimento de aplicativos. Após 

as discussões e definição do problema, o desafio era formular a solução do mesmo, por meio 

da prototipagem de um aplicativo. Sempre de forma lúdica, foi disponibilizado para as 

equipes um kit com materiais (uma folha de isopor em formato de uma tela de aplicativo, 
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folhas com os ícones e configurações impressos, tesoura e um tablet) para a construção do 

aplicativo. 

O objetivo do desafio era que eles montassem um aplicativo, com no mínimo cinco 

telas, onde eles mesmos escolhessem os ícones que teria em cada uma, e após a montagem 

teriam que tirar uma foto, que posteriormente seria utilizada para a criação de uma 

apresentação em slides. No final do desafio, a tarefa final é defesa da ideia empreendedora em 

um “pitch” (uma apresentação com o objetivo de despertar o interesse de outra parte pelo seu 

negócio, contendo informações essenciais e diferenciadas), com duração de 2 minutos. 

 Uns exemplos apresentados em assembleia foram: Açaí (aplicativo de venda de açaí e 

seus derivados); Farinha (aplicativo para compra e venda de farinha e seus subprodutos); 

Sabor da Amazônia (aplicativo que trabalha aproveitando frutas e transformando em doces, 

geleias, polpas e sorvetes); e, Artesanatos Tapajônicos (produção e venda de artesanatos 

personalizados, usando produtos florestais não madeireiros, como as sementes).  

 Na maioria das edições do curso, os jovens evidenciaram seus problemas em relação à 

agricultura familiar, na escoação e venda de produtos como: farinha e artesanato. Partindo 

desse ponto, os jovens buscaram transformar o seu dia-a-dia em um negócio rentável, com a 

possibilidade desses aplicativos serem uma das possibilidades de renda criados nos módulos 

do Beiradão.  

Figuras 5 e 6: Prototipagem e apresentação do aplicativo. 

 

Fonte: Elis Lucien, 2018. 
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TRAVESSIA EMPREENDEDORA 

Em nossa Evolução, já passamos por grandes mudanças como as transições entre as 

Eras Agrícolas e Industrial e hoje estamos vivendo na Era Digital. Antigamente uma mulher 

não tinha direito aos estudos e ao trabalho, e hoje temos grandes nomes mundialmente 

reconhecidos, como Lizzie Magie, que patenteou um jogo antes chamado de “O Jogo do 

Senhorio”, que foi vendido e mais tarde deu origem ao famoso jogo imobiliário “Monopoly”.  

Num mundo com rápidas mudanças, o que era impossível hoje, pode se torna natural 

amanhã e vice-versa, pensando nisso, o Beiradão possibilita uma reflexão da vida desses 

jovens na sua comunidade e a sua contribuição para o mundo. Uma das etapas desse game é a 

reflexão de suas atitudes vivenciadas dentro de uma perspectiva de sucesso, feita através da 

travessia, com os seguintes questionamentos: Qual é a reflexão que muitos jovens têm sobre a 

sua vida hoje? Será que eles estão satisfeitos e felizes com a vida que levam em sua 

comunidade? Será que eles podem mudar a realidade em que vivem?  

No Beiradão de Oportunidades os jovens são instigados a pensar nos problemas e 

trabalhar as soluções dentro de suas próprias realidades, buscando parcerias locais e 

possibilitando soluções viáveis e acessíveis em cada tema abordado. Para ajudar nesse 

processo, é utilizado algumas ferramentas que podem dar vida ao conjunto de dados 

agrupados com o problema sugerido e por isso é feito uma simulação de personificação da 

pessoa atingida pela problemática. 

A Persona é definida a partir de dados elencados nos problemas propostos por esses 

jovens, perguntando: Quem sofre deste problema? Para visualizar, criamos uma pessoa 

fictícia com nome, sexo, idade, ocupação e grau de escolaridade. Que irá servir para 

visualização do público alvo afetado por esse problema. Para compreender melhor, utilizamos 

o método do “BuyerPersona”, que destaca os principais objetivos que a persona almeja e 

busca, os principais obstáculos do seu dia-a-dia e isso subsidia a finalização da construção de 

como o seu negócio irá ajudá-la.   

As ferramentas citadas anteriormente, foram essenciais para compreender a situação 

descrita por quem sofre o problema, seja ele qual for. São etapas que irão servir de suporte de 

preenchimento do Business Model Canvas, proporcionando um mapa visual rápido e eficaz de 

gerenciamento estratégico do negócio propriamente dito.  

Essas atividades, tem como objetivo preparar as equipes para uma apresentação da 

solução dos problemas. Na linguagem empreendedora, esses defendem suas propostas através 
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de um pitch, que nessa etapa é de 3 minutos, com 2 minutos para perguntas e respostas não 

esclarecidas na exposição. Os critérios analisados são: inovação, viabilidade mercadológica e 

financeira, comunidade, impacto socioambiental, clareza e apresentação e processo. As 

melhores startups, recebem um apoio técnico e financeiro para validação do seu negócio e 

estas ficam à disposição para possíveis empresas financiadoras, podendo seguir para a 

incubação, processo final para o mercado.  

Figuras 7 e 8: Ferramentas utilizadas no curso. 

 

Fonte: Elis Lucien, 2018. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O Beiradão de Oportunidades, viabiliza um processo de formação bastante inovador 

para a realidade da juventude ribeirinha, pois o empreendedorismo veio alavancar novos 

conceitos dentro da educação e formação social para esses jovens, que buscam novas formas 

para esse crescimento na sua comunidade. Negócios sociais, tecnologias e ideias inovadoras, 

foram conceitos novos inseridos no dia-a-dia, com o objetivo de trabalhar nesses jovens, um 

repertório de mudanças globais com um cunho local, desafiando suas expertises e 

conhecimentos adquiridos ao longo do curso.  

 As transformações foram visíveis em cada um dos participantes, pois viram que seus 

problemas de certa forma têm solução, das mais variadas formas, desde simples atitudes 

individuais ou coletivas e até mesmo a criação de empresas pequenas chamadas de startups. O 

Beiradão trouxe um ganho socioambiental, pois reuniu pessoas que juntos puderam falar de 

seus problemas, compartilhar desafios, e que mesmo distantes de seus territórios, perceberam 

semelhanças e buscaram juntos soluções apropriadas de interesse público. 
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Figura 9: Abraço coletivo em volta de uma lagoa. 

Fonte: Henrique Cursino, 2018. 
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