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RESUMO 

Este artigo observa o impacto social, através da pesquisa de processos de interação entre 

steakholders da Fundação Casa Grande-Memorial do homem Kariri-CE. Além da preservação 

patrimonial e arqueológica como missão, a organização produz como parte de suas atividades 

programas de rádio, televisão e fomento de iniciativas de empreendedorismo social e 

desenvolvimento local. Atualmente, com de mais vinte anos, tem maturidade financeira e 

consequente sustentabilidade do projeto. O foco do trabalho, parte de investigação 

exploratória em andamento, tem por objetivo analisar e perceber o que é sensação geral de 

impacto social produzido por quem experiencia a Casa direta ou indiretamente. O trabalho 

dialoga com o estudo de caso e  sua produção valor social. Analisa conceitos de inovação e 

empreendedorismo social, e avaliação de resultados em projetos sociais como um desafio 

contemporaneo. 

PALAVRAS-CHAVE: comunicação social; empreendedorismo social; inovação social; 

intervenção; impacto social;  

A imensa Casa Grande 

O caso em questão trata da iniciativa social da Fundação Casa Grande-Memorial do 

Homem Kariri, que desenvolve suas atividades no município brasileiro de Nova Olinda, 

                                                
1 Trabalho apresentado no DT Estudos Interdisciplinares em Comunicação.do XVIII Congresso de Ciências da Comunicação 

na Região Centro-Oeste realizado de 19 a 21 de maio de 2016. 
2 Aluna do mestrado de Intervenção social, inovação e empreendedorismo na Universidade de Coimbra, Portugal. Curso 

realizado pelas faculdades de Economia- FEUC e Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação- FPCE. 
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estado do Ceará. Alemberg Quindins3, é fundador da Fundação Casa Grande-Memorial do 

Homem Kariri, juntamente com sua esposa Rosiane Limaverde4. O casal iniciou o projeto de 

forma não planejada para o atual fim. Com base nesse repertório do casal de pré-história, 

arqueologia e mitologia no princípio a ideia era de constituir um museu aberto à visitação 

diurna a manter um vigia noturno, além de uma pessoa para fazer serviços de limpeza e outra 

para recepção. No entanto, no primeiro dia de abertura, Alemberg viu que as crianças 

“tomaram conta” do Museu e começaram a imitar o que ele dizia sobre os materiais exposto. 

Aí surgiu o primeiro programa de formação de recepção mirim, e a partir disso foram sendo 

desenvolvidas outros cargos e funções. 

 No que se refere às atividades da Fundação, destacam-se 6 grandes áreas de 

desenvolvimento como: arte, música e cinema, comunicação, esporte, pesquisa e conteúdo, 

meio ambiente, e turismo. A instituição conta com diversas atividades contempladas também 

nos 5 programas de profissionalização de Jovens; educação infantil; educação formal e 

também complementar; geração de renda através de negócios familiares que surgiram como 

satélites da Fundação; empreendedorismo juvenil que trabalha iniciativa, pró atividade, 

liderança e competência dos jovens que participam da Fundação; sustentabilidade 

institucional.  Responsável hoje, através do museu e de suas atividades de laboratórios de 

comunicação com oficinas e parcerias de intercâmbio de diversas organizações em nível 

nacional e internacional, a Fundação e o Museu atraem mais de 680005 visitantes ano à 

cidade. A fundação tem adesão totalmente voluntária e é gerida integralmente pelas cerca de 

70 crianças entre 6 e 18 anos. 

Nova Olinda apresenta Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,637, levantamento do 

IBGE 2010, população de aproximadamente 14.256 habitantes. Desta população, 27,83% em 

situação de extrema pobreza e 70% vive na zona rural, o que no decorrer do trabalho fica 

perceptível algumas especificidades em decorrência deste traço demográfico. O projeto aqui 

estudado sobrevive neste contexto peculiar e aparentemente desfavorável há mais de 20 anos, 

de forma sólida estruturada e constantemente evolutiva para os participantes e comunidade 

local. Atua de forma independente, sem vínculos políticos ou partidários, mas como o projeto 

se destacou sobremaneira, obtiveram pró-ativamente adesão diversificada, do setor público ou 

                                                
3 Alemberg Quindis (músico, historiador e educador autodidata, consultor da UNICEF, palestrante e conferencista)  
4 Rosiane Limaverde (Licenciada em História e Mestre e doutora em Arqueologia e Preservação do Patrimônio, responsável 

pela área de arqueologia e patrimônio da Fundação).  
5 Segundo dados da Fundação em 2015 foram registrados 68.794 viistantes. Para se ter ideia da evolução, em 2006 o número 

foi de 28.000, e 2014 contou com menos de 60.000. 
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privado, estabelecendo parcerias e apoios que contribuíram para o projeto tomar peso em 

níveis locais e supralocais. 

O trabalho faz parte de pesquisa em desenvolvimento que tem por objetivo verificar 

construção e incremento de valor social na referida comunidade e sua rede de atores. 

Objetiva-se perceber e analisar relações e dinâmicas, bem como processos de interação de 

seus steakholders no cotidiano do projeto, bem como investigar a transversalidade do impacto 

social gerado e observado, mas ainda não avaliado de forma metodológica e sistêmica em 

termos micro, meso e macro. 

Reconhecido com a medalha da ordem do mérito cultural do Brasil - mais importante 

comenda dada pelo governo brasileiro pelo Ministério da cultura, e Comenda internacional da 

UNICEF -  com Projeto de educação mais criativo do estado do Ceará6. Alemberg Quindins, e 

a Fundação Casa Grande são exemplos de determinação, na construção de uma realidade 

menos desigual e pró ativa para no exercício do pensamento crítico e cidadania. 

Recentemente premiado pelo IPHAN7 por um de seus projetos de rádio. Conta ainda com 

vários de seus integrantes reconhecidos como fellow Ashoka de empreendedorismo, além de 

participação e premiações como revelação em exposições de fotografia, líder infantil, 

conselheiros e embaixadores de organizações ligadas à infância e juventude como Fundação 

Abrinq. 

Empreendedorismo social para um futuro diferente 

Dentro do conceito de empreendedor social descrito por DEES (2001) as ideias de Say, 

Schumpeter, Drucker, e Stevenson são atraentes porque podem ser facilmente aplicadas tanto 

no setor social quando no setor dos negócios, uma vez que estas ideias descrevem uma 

mentalidade e uma espécie de comportamento que pode se manifestar em qualquer sector. O 

empreendedor deve sempre querer promover mudança e de forma inovadora, pois só assim 

seria de fato considerado como tal, e ainda constituir-se de algumas características 

importantes, que podem ser natas, mas sobremaneira desenvolvidas e aprimoradas ao 

longo da jornada. Portanto para Schumpeter (SWEDBERG, 2006) o empreendedor deve ter 

                                                
6  Blog Fundação Casa Grande- https://blogfundacaocasagrande.wordpress.com/premiacoesetitulos/, acessado em 10 de 

dezembro de 2014 
7 Projeto Ser tão sonoro, Prêmio Boas práticas de Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial com o projeto “SerTão 

Sonoro”. O mesmo projeto em 2012 foi contemplado pelo Programa Cultural das Empresas Eletrobras, patrocinado pela 

Chesf  e aprovado pelo Programa Nacional de Incentivo a Cultura. O conteúdo  é composto por 30 programas de rádio sobre 

o Patrimônio Cultural Imaterial  da Microrregião do Cariri, situado no Sul do Ceará. Fonte: Blog Fundação Casa Grande, 

2016. 

https://blogfundacaocasagrande.wordpress.com/premiacoesetitulos/
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visão de futuro, liderança, ser sonhador ou sonhar, antecipar-se aos fatos e, acima de tudo, 

possuir desejo e ação para construir futuro diferente. 

Nessa linha DEES (2001) explicita que “o empreendedor social, a partir de um contexto 

desafiante, adota uma missão social que procura atacar as causas dos problemas e produzir 

mudanças fundamentais no sector social” e constrói a sua compreensão do empreendedorismo 

social como uma “espécie no gênero dos empreendedores”: são empreendedores com uma 

missão social explícita e central e que em razão desta missão enfrentam desafios distintos, 

afetando o modo como percebem e avaliam as oportunidades. Outro aspecto relevante em 

Dees é que o impacto relacionado com a missão social é o critério central e não a criação de 

riqueza. 

O processo de empreender pressupõe mudanças ongoing, no geral com vista a atender 

objetivos de longo prazo, com priorização de interesses dos cidadãos e comunidades, além de 

carregar em seu escopo uma nova concepção de recursos e de sua gestão. Várias iniciativas de 

empreendedorismo social podem desencadear propostas de inovação social, uma vez que esta 

pode ter caráter de melhoria ou criação de novas soluções. 

Inovar é preciso 

Inovação social pode ser expressa, portanto, como soluções para atender os vazios de bem-  

estar social. De maneira geral essas iniciativas promovem inclusão em diferentes esferas da 

sociedade e, desta forma, dá-se voz a indivíduos tradicionalmente esquecidos ou silenciados. 

Havendo clara formação de redes solidárias e mobilização social que lutam contra a alienação 

e exclusão. (MOULAERT, et al. 2005) 

No que se refere aos aspectos teóricos sobre inovação social, são várias as abordagens 

possíveis. Entre elas destacam-se duas principais, a proposta mais participativa (MOULAERT 

et al., 2005) e aquela que envolve a ideia de um ciclo da inovação social (MULGAN, 2010). 

A primeira abordagem compreende a base da inovação como um processo que se baseia no 

caráter transformador e de empowerment8 do sujeito ou comunidade (MOULAERT et al., 

2005). Conforme esta perspectiva, a inovação social pode se expressar como soluções para 

atender os vazios do Welfare State, e refere-se às mudanças em agendas, em agências e em 

                                                
8 O conceito de empowerment não será aqui detalhado. Considera-se neste artigo empowerment como processo de 

empoderamento com atributos culturais, economicos e civícos do ator social de maneira a este ter papel ativo em seu 

contexto e suas respectivas esferas. 
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instituições que levam a uma melhor inclusão de grupos e indivíduos excluídos em várias 

esferas da sociedade e em várias escalas espaciais (MOULAERT et al., 2005). O objetivo é 

atenuar as diferenças sociais e econômicas através de ações inclusivas em diferentes níveis da 

comunidade, como no mercado de trabalho, no sistema educacional e na vida sociocultural, 

além do aumento da capacidade política dos grupos-alvo e da ampliação do acesso a recursos 

(MOULAERT t et al., 2005).  

A segunda refere-se à proposta de MULGAN (2010)9, onde a inovação é compreendida como 

o desenvolvimento e implementação de novas ideias (produtos, serviços e modelos) para 

responder a necessidades sociais e criar novas relações sociais ou colaborações. Nesse 

sentido, respondem a questões da sociedade urgentes que afetam o processo de interações 

sociais e visam melhorar o bem-estar social.  

Essa perspectiva considera que a inovação implica escalonagem e disseminação como 

condição para inovação e que a inovação social ocorre em vários setores (privado, público, 

terceiro setor e família) e pode mover-se entre os setores à medida que evolui (MULGAN, 

2010). Propõe, ainda, um modelo linear de um ciclo de inovação que se inicia com os 

prompts10, avançando por propostas e protótipos que depois se tornam sustentáveis e 

escalados para finalmente atingir a transformação sistêmica (MULGAN, 2010). 

De forma geral, o caráter inovador dentre as iniciativas de empreendedorismo social é 

premente e relevante ponto de destaque, uma vez que a inovação é capaz de ter poder 

transformativo e cumprir a missão de agregar valor social ao contexto ou situações 

envolvidas. Para Moulaert (2005) e Mulgan (2011), apesar das diferenças de base da inovação 

sendo que um se baseia mais no caráter transformador e de empowerment do sujeito ou 

comunidade, enquanto outro implica na condição de escalonagem e disseminação, a inovação 

social implica ser multi dinâmico como processo de educação e transdisciplinar. 

Em um modelo que considera a ampliação do impacto da inovação social como fundamental, 

e que é necessário que seja altamente eficaz para ter sustentabilidade e, portanto perdurar em 

sua missão, este processo obedeceria a um ciclo de geração de ideias através da identificação 

de potenciais soluções; desenvolvimento de teste de soluções; avaliação e difusão e por fim, 

                                                
9 Perspectiva compartilhada pelo BEPA (Bureau of European Policy Advisors), DG Regional and Urban Policy (European 

Commission) e DG Employment, Social Affairs and Inclusion. 
10 Os prompts (Mulgan, 2010) seriam os processos iniciais da inovação. Uma espécie de estímulo ao início da ação para 

criação e implementação da inovação social. Na inovação social este estímulo viria justamente das situações de crise, 

desiguldade ou exclusão social. 
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mas para dar continuidade ao ciclo, a fase de aprendizado e evolução (EUROPEAN 

COMMISSION, 2012; MULGAN, 2010). 

Analisar o caráter transformativo da própria inovação em seu âmbito desde a criação e 

implementação faz possível vislumbrar tanto mais iniciativas inovadoras quanto seu potencial 

impacto. O empreendedor individual com suas características de fomentador ou mobilizador 

em prol da sua iniciativa pode cumprir o papel de transformador e gerador de valor social, não 

só através de sua iniciativa, mas também da rede de mudança gerada em torno da inovação 

proposta (Moulaert, et al. 2005, Reeler 2007). 

Há, portanto, alguns pontos em comum e que traduzem a essência da inovação social. Por 

exemplo, caracterizando como forma inicial de inovação a partir da qual outros programas se 

poderão acrescentar, mas que molda a identidade e enquadramento central da inovação. A 

inovação social pode, portanto: a) ter caráter de capacitação e trabalhar com grupos-alvo 

marginalizados para identificar as competências necessárias para a autoajuda e ajudar a 

construir essas competências. Presume-se que o aumento da capacidade dos grupos-alvo 

permitirá a estes resolver muitos dos seus problemas; b) disseminação de inovações que 

respondem a necessidades, sendo que essas inovações podem encontrar-se em outros sectores 

e leva-se em conta que informação e recursos técnicos podem ser reconfigurados e adaptados 

ao público-alvo tornando-os acessíveis a este e ainda c) Construção de movimento social 

que mobiliza as pessoas e constrói alianças entre grupos para desafiar elites ou instituições e 

neste caso aumentar a capacidade política dos grupos-alvo pode ajudar a resolver os seus 

principais problemas (André e Abreu 2006; MOULAERT, et al. 2005; MULGAN,2010) 

“No entanto, é no âmbito dos processos que a inovação social assume maior 

relevância. Isto porque dois dos três atributos que associamos à inovação social são processos: 

a inclusão social e a capacitação dos agentes mais “fracos”. A própria ideia de mudança social 

como transformação das relações de poder está claramente associada a processos (Andre e 

Abreu, 2006) 

Bricolage social, o improviso que transforma 

Como um número muito grande de iniciativas do terceiro setor surgem de situações de crise 

e/ou exclusão, no qual por falta de alternativas criam a sua própria, em busca de minimização 

de danos, faz se necessário uma breve abordagem acerca do processo de bricolagem social, 

tendo por base o modelo desenvolvido por DIDOMENICO et. al. (2010). 
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 Os autores, em busca de aperfeiçoar a compreensão dos processos sociais envolvidos nas 

ações do empreendedorismo social, realizaram um estudo com 8 empresas sociais localizadas 

do Reino Unido, a fim de compreender como as empresas sociais adquirem recursos em 

ambientes de escassez (DIDOMENICO et. al. 2010, p. 683).  

Para compreender esta questão, tiveram como base as ideias Levi Strauss (1967), precursor da 

ideia de bricolagem como um processo de “making do with what is at hand.” (DIDOMENICO 

et. al., 2010, p.684), além de contribuições teóricas oriundas de várias disciplinas que 

identificaram a bricolagem social como um processo de “making do”, uma recusa a ser 

constrangido diante das limitações e improvisação.  

Para além destas características que otimizam o processo de criação das empresas sociais, a 

pesquisa de DIDOMENICO et. al. (2010), identificou ainda 3 aspetos associados com o 

empreendedorismo social, são eles: a criação do valor social, participação de stakeholders e 

persuasão. Constituindo uma dinâmica complexa onde os bricoleurs adquirem recursos e os 

recombinam em novas formas de resolução de problemas (DIDOMENICO et. al. 2010: 689). 

Os autores mencionaram ainda a importância da realização de estudos desse tipo em contextos 

distintos, como por exemplo, nos países em desenvolvimento, a fim de contribuir para o 

refinamento dos conceitos (DIDOMENICO et. al., 2010, p. 700).   

Cooperação da confiança 

Iniciativas de empreendedorismo e inovação social, portanto são essencialmente promovidos 

por atores sociais, liderados ou não por um empreendedor, interessados em promoção de 

mudança. Isso implica em relações interpessoais diversas e muitas vezes profundas no sentido 

de cooperação e mobilização com vistas a um mesmo fim. 

Para BARBALET (2006) a importância de trust nas relações sociais mostra-se evidente para 

aqueles que se deparam com a improbidade e a decepção, mesmo que trust não ofereça 

proteção contra eles. O que traz algum tipo de regularidade às relações é a organização, esta 

sim pode aumentar o sentimento de segurança e previsibilidade aos eventos. Deste modo, a 

organização pode trazer alguma redução de dependência de confiança quando se trata de 

alcançar algum resultado desejado. No entanto, a “organização é um mecanismo imperfeito 

para a realização de um propósito ou objetivo” (BARBALET, tradução minha, 2006, p. 4), 
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não sendo possível a elas gerenciar todas as questões internas geradoras de mudanças da 

mesma que possam vir a surgir neste percurso.  

Nesse sentido, para alcançar alguns objetivos em determinadas situações, é necessário 

simplesmente que uma pessoa confie na outra. Para o autor, essa situação encerra a 

importância de trust. Simmel (1978, citado por BARBALET, 2006) afirma que sem a 

confiança que as pessoas têm entre si, a própria sociedade se desintegraria, posto que poucos 

relacionamentos são baseados naquilo que se sabe com certeza sobre a outra pessoa, e nem 

todos suportariam se a confiança não fosse tão forte quanto ou maior do que a prova racional 

que poderiam ter.  

Dessa forma, trust é um meio de superar a ausência de provas, sem o benefício da prova 

racional. Trust mostra-se, assim, fundamental nas relações entre as pessoas (BARBALET, 

2006). Para SIMPSON (2007): 

"Confiança envolve a justaposição de mais elevadas esperanças e aspirações das 

pessoas com as suas mais profundas preocupações e medos. Pode ser o único ingrediente mais 

importante para o desenvolvimento e manutenção de relações felizes, com bom 

funcionamento. (…) níveis mais elevados de confiança nas relações no início da vida dão 

bases psicológicas para relacionamentos mais felizes e melhor funcionamento na idade adulta" 

(tradução minha; p. 264) 

O conceito de trust, além de multidisciplinar é contextual, pode ser relacional no que se refere 

a contextos de tensão, e ainda do ponto de vista individual ou se sendo no coletivo. Esse 

estado de confiança ativa dois processos cognitivos por parte do ator: situação de 

vulnerabilidade e ao mesmo tempo como o parceiro irá se comportar ao longo do processo, 

principalmente em situações de tensão/risco. Nessa lógica, o trust só existe se houver 

confiança, mas não necessariamente vice-versa (SIMPSON, 2007). 

Portanto, da aquisição à ação se instaura um processo altamente interdependente, a ação de 

um impacta diretamente na do outro. Há um momento no estabelecimento da relação de 

confiança que precisa passar da confiança mais que na relação, nas motivações dos partners. 

É como se a confiança passasse a ser nos valores, motivações e tudo que se configura como 

relação.  

De todo modo, pertencer a um grupo parece despertar sentimentos altruístas com os demais, 

mas, ao mesmo tempo, uma questão estratégica a longo prazo. “Se a identidade é 

desconhecida ou instável, sem histórico de interações passadas, os indivíduos se comportam 
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egoistamente porque não são sentem como relevantes suas ações para o processo” 

(KOLLOCK, 1998, tradução minha, p. 195). Desta forma a criação de identidade e 

categorização está nesse processo de interdependência mútua. 

Outro aspecto relevante a ser considerado quando tratamos de cooperação é a comunicação. 

Estudos indicam que quanto mais comunicação estiver envolvida no processo mais caráter 

cooperativo os indivíduos ganham (e.g.Orbell et al, 1990; Orbell et al, 1988; Liebrand, 1984; 

Edney & Harper, 1978; Dawesetal, 1977; Jerdee & Rosen, 1974). Presume-se com isso, que 

ambientes que favorecem a interação com processos comunicacionais mais fluidos permitem 

uma maior participação e envolvimento e conhecimento entre os indivíduos. O oposto disso, 

observável nas instituições públicas por exemplo, onde a comunicação se dá de forma 

altamente burocrática, enrijece a comunicação, podendo interferir negativamente na atitude 

cooperativa. Nesta perspectiva, a comunicação torna explícitos os compromissos de cada um, 

apesar de não ter conseguido provar se os compromissos evidenciados aumentam ou não as 

taxas de cooperação. 

Avaliação de resultados- coisas boas são feitas 

Em tempos anteriores situações mais folgadas ou confortáveis eram normalmente percebidas 

na maioria das organizações, mas gradualmente a racionalização se tornou uma unidade de 

aumento de eficiência (BECKER, 2001, p. 319). O social impact assessment11, pós anos 90, 

se tornou matéria cada vez mais importante no cenário global e contemporâneo. Nos estudos 

demográficos por exemplo, principalmente porque os problemas da população passaram a ser 

cada vez mais urgentes. E assim as análises meso e macro seguiram essa tendência. 

Um cenário de instituições de criação de alto valor em termos de retorno social, como as 

“obras de caridade” por exemplo sem nenhum retorno financeiro em contraposição com 

empresas de alto retorno financeiro, das empresas tradicionais, foi adentrado por um novo 

espectro de empresas entre um polo e outro de Blended value12 (EMERSON, 2000), entre o 

lucrativo e o social.  

                                                
11 Processos de avaliação de resultados sociais, que apresenta certas diferenças do social impact measurement. O último tem 

foco em quantificações e indexadores numéricos para resultados sociais. O assessment(avaliação) tem objetivo avaliação 

longitudinal, partitipativa e propositiva, para além de reports tambe´m com mudanças e melhoria contínua.  
12 Conceito de valor mixto entre o financeiro e social como forma de avaliar resultados sociais e não somente economicos de 

instituições que tem missão social, ou ainda empresas privadas que visem atingimento de reponsabilidade social como 
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Segundo BECKER (2001) enxergar a avaliação de impacto como uma pesquisa ativa depende 

não só de técnicas, mas principalmente de habilidade dos participantes do processo (técnicos 

ou especialistas) “construírem pondes entra os vazios de comunicação dos marginalizados e 

os consultores de impacto social” (BECKER, 2001, tradução minha, p. 320). Atualmente, 

além dos decisores que hoje veem a prática como uma “obrigação moral de identificar as 

consequências futuras de suas ações” (BECKER, 2001, tradução minha, p. 320), mas também 

trazer a conhecer as consequências e leva-las em conta no plano de ação 

Em alguns trabalhos sobre a relevância da avaliação de impacto ou resultados (GRIECO & 

MAAS, 2013; NICHOLLS, 2009), na busca de compreender os possíveis condutores (drivers) 

da iniciativa ou prática da avaliação de eficiência das empresas sociais é possível observar 

indicadores relevantes que podem influir na constituição desse cenário. Algumas hipóteses 

seriam de que quanto mais objetivos sociais e ambientais, mais propensão ou disposição à 

medição de impacto (ELKINGTON, Apud.  GRIECO & MAAS, 2013). A idade da 

organização teria relevância também (Kramer 2005 Apud. GRIECO & MAAS, 2013) pois 

como algum tempo atrás esse tema não era muito tratado, os próprios fundadores tinham um 

foco não tanto na efetividade. Trata-se ainda de tema recente, pode-se concluir, portanto que 

as empresas mais jovens têm mais familiaridade e atuação com o processo de avaliação de 

impacto. 

Válido ressaltar que neste sentido atualmente é quase obrigatório, moralmente para empresa 

social ter algum tipo de avaliação e seu consequente report, pois a comunicação hoje é tida 

como aspecto de transparência. (GRIECO & MAAS, 2013). Ainda segundo os autores, 

relacionado ao item anterior da ideia de da organização e processo de avaliação estaria a 

necessidade ou não de captação de fundos públicos, pois em caso afirmativo o Social Impact 

Assessment se torna quase obrigatório. 

O aspecto das soluções inovadoras tem caráter relevante nos mecanismos de avaliação, já que 

fazem parte do processo perceber erros, promover ajustes e mudanças e encontrar novas 

maneiras de atuar, com objetivo de obtenção de melhor performance no cumprimento da 

missão (NICHOLLS 2007 Apud. GRIECO & MAAS, 2013, p.7) 

                                                                                                                                                   
resultados previstos (Emerson, 2003). Este cocneito surge no sentido de clarear a importancia e relevancia de empresas ou 

organizações do terceiro setor no contexto hibrido das esferas público, privado e terceiro setor. 
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Importante observar a característica interdependente do impacto, pois pode ser em uma área 

específica e seu efeito ser em outra e ninguém está imune ao impacto, pois “tanto ação como 

inação causam impacto” (GRIECO & MAAS, 2013). Podendo ser produzido em nível 

individual ou coletivo, sendo que ambos no processo de empreendedorismo social têm 

relevância. Impactar o meio, os atores, ou o sistema de forma geral constituem a realidade de 

um empreendimento do terceiro setor.  

Portanto, práticas de “relatórios longitudinais ” (BECKER, 2001) são mais que necessários 

pois “os empreendedores reconhecem que os modelos existentes de relatórios de impacto 

social são inadequados para organizações que desejam inovar no contexto de longo termo de 

falhas institucionais”  (NICHOLLS, 2009, tradução minha, p. 758- 759) e fundamental como 

exposto anteriormente na visão de REELER (2007) das mudanças poderem ser emergentes, 

transformativas ou projetáveis, e haver atualmente um modelo de análise e lógica de projetos 

difundidas. 

O sucesso do intangível 

Em se tratando de questão processual e fluida, totalmente interacionada com os atores dos 

projetos, organizações ou instituições, há que se perceber que a produção de valor para além 

do econômico é o objetivo fim, podendo esse também se configurar e transfigurar de maneiras 

diversas dependendo do contexto e situação. Portanto, estabelece-se como ideal de 

delineamento de estudo atual e formas de pensar o mais contemporâneo possível, pois um dos 

objetivos será analisar através de um caso concreto produção de valores nesta amplitude, 

sempre levando em conta que o valor historicamente teve mais um viés de produção e ou 

geração de bens. Do ponto de vista econômico com Schumpeter, Marx e Pareto por exemplo 

como expositores desta vertente, todavia também na vertente sociológica ou antropológica 

com proeminentes e relevantes fundamentos teóricos de Weber, Durkheim e Simmel. 

Desta forma, a vida e suas interações foram tomando forma com base nos valores intrínsecos 

e extrínsecos de seus bens ou capitais, em que podiam ser medidos e/ou qualificados 

consequentemente tendo em vista respectivamente os seus valores de uso, com base nas 

necessidades ou de troca, com base nos desejos dos indivíduos. E ainda fica evidente que 

apesar de em algumas configurações se evidenciar a presença de grupos nas relações, os 

processos eram mais do ponto de vista individual e sua consequente pertinência perante um 

possível grupo. (BASSI, 2012; EMERSON, 2000; NICHOLLS, 2009) 
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Dá-se especial atenção às interações para a construção de trust, que é essencial para o 

desenvolvimento da cooperação. As “interações permitem as pessoas construírem 

comunidades, comprometerem-se umas com as outras e tecer a malha social” (YOUNG, 

2009,p.3, tradução minha). A sensação de pertencimento e a concreta experiência da rede 

social, e relacionamentos de confiança e tolerância que podem estar envolvidos, podem gerar 

benefícios às pessoas.  

A trajetória individual de Alemberg, desde a infância, já demonstrava características 

intrínsecas ao espírito empreendedor, e poderia ser mais um dos casos de inovação e 

empreendedorismo inato, dando especial destaque, portanto ao gestor/criador vigente. Apesar 

de verdadeiro, é desafiador observar na Fundação o caráter participativo da iniciativa e o fato 

de que os fundadores não se querem ver como empreendedores, nem mesmo como heróis, 

haja vista a dimensão coletiva da liderança presente.  

Além das atividades lúdicas do parque do “Véi Leonsio” que é utilizado por toda a cidade e 

inclusive recebe visitas de escolas da região, das rodas de música ao meio da tarde, há 

atividades que exigem muita disciplina e maturidade. Acompanhamento e reforço de 

desenvolvimento escolar, manutenção da casa e Museu, produção de todos os eventos que a 

fundação sedia ao longo do ano e consequentes reuniões de prestações de contas das 

atividades delegadas e ainda o feedback/reapsse de suas percepções e pontos de melhoria, 

feitos por eles mesmos e pela diretoria fazem parte da rotina da Casa. Esta, que recebe a todos 

de braços abertos e é impossível sair de lá sem ser tocado de uma forma ou de outra. 

A participação ativa das crianças no dia-a-dia da Fundação, como também de toda sua rede 

familiar produzindo maior abrangência de impacto é inovadora. As crianças são seguramente 

os atores sociais que promoverão a mudança nesta missão empreendedora da Casa Grande e 

que é percebida cotidianamente e ativamente na gestão da casa, mobilizando a evolução do 

projeto para institucionalização, mas sempre no desafio de equacionar as disparidades 

socioeconômicas para além de formatar um modelo a ser escalonado. 

È fato que replicabilidade e escalonagem não é o foco da instituição, apesar de já ter tido o 

modelo da rádio implementado na África e ainda hoje vários dos projetos serem compostos de 

intercâmbios entre outras organizações na tentativa de explicar o modelo de gestão 

participada infantil de sucesso. Percebe-se que priorizam o crescimento interno, a promoção 
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do empreendedorismo social participativo, onde cada criança tem seu papel ativo e 

individualizado. 

Com atividades principais a gestão do Memorial do homem Kariri, pois foi ali que a 

Fundação começou com as crianças “tomando conta” (QUINDINS, 2014) do mesmo e daí 

Alemberg passando a coloca-las como recepcionistas mirins, mas também com a rádio 

comunitária, TV Casa Grande13 realização de eventos artísticos e culturais14, produtos de 

mídia como séries televisivas e de rádio para canais como Futura e Radio MEC são os 

principais produtos, mas que também se refletem de forma direta no impacto social 

promovido pela mesma.  

Portanto, ao contrário do que no ano de 2005 AZEVEDO (apud Barbalho, 2010. P. 100) 

postula de sua pesquisa de campo onde percebeu uma “resistência cultural às interferências 

globais”, a observação em andamento até agora com mais de uma visita de campo entre os 

anos 2015 e 2016, além de algumas entrevistas como parte metodológica do presente trabalho 

em desenvolvimento percebe-se valorização do conhecimento global sim, para referências 

culturais e de produtos de mídia de qualidade por eles apreciada como explicado por 

Yasmim15 “na rádio não toca funk, música sertaneja de tempos antigos, não desses tempos" 

(BAH, 2014) e a própria Yasmim relatou para o autor que a música que ela mais gostava era 

Paradise do Colplay, que ela gostava muito de colocar pra tocar na rádio e que tinha o sonho 

de ir assistir a um espetáculo. No entanto, simultâneo a isso adoram quando tem na 

programação do cineclube Vidas Secas, que os mais velhos já assistiram diversas vezes e 

sempre está na programação. 

Portanto, "Na Casa Grande, a gente aprende outras coisas que a gente não pode aprender aqui 

na rua, mas a gente também aprende muitas coisas novas. Como fazer amigo, aprende muitas 

coisas lá. Aprende a ler e escrever também." (BAH, 2014) e ainda aprendem a valorizar a 

cultura local, ver sua cidade e a Casa Grande tendo cerca de 30000 visitantes por ano dos 

mais diversos lugares do mundo e muitos deles indo realmente para conhecer seu processo de 

produção cultural, educação e empreendedorismo infantil. Assim o caráter da comunidade 

como centro de excelência os dá muito orgulho de contar, exlpicar e relatar suas sensações e 

                                                
13 Atualmente existe como canal de youtube pois aguarda aprovação da ANATEL.   
14 O Tetaro Violeta Arraes faz parte do complexo da Fundação e é o único da cidade. 
15 Menina da Casa Grande desde quando nasceu, pois sua mãe Toinha trabalhava na lojinha e a levava pra ficar 

com ela. Atualmente tem 10 anos de idade, cumpre função de diretora de recepção e já fez várias viagens para 

apresentar e dar seu testemunho de criança da Casa. 
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sentimentos. È como se o trust na instituição e seus Fundadores, mas também seus pares fosse 

condição sinquenon para o sucesso e sutentabilidade do mesmo.  

Mesmo com um processo bastante informal de realização dos projetos ao longo do tempo, 

sem muito planejar ou visualizar metade do sucesso que hoje têm, pode-se diuzer que através 

deste metodo de bricolage empreendedora e participativa o retorno está ali. Na percepção de 

Alemberg “o mundo está precisando é gente que cresça junto com sua comunidade. Para ele 

não ficar na frente e os outros tudo atrás” (TED talks-CE, 2015).  

Diferentemente do postulado por AZEVEDO (Apud BARBALHO, 2010. P. 101), talvez pela 

temporalidade da situação percebida pelo autor em sua investigação “momento de 

sedentarização de uma forma para ganhar uma autonomização do que foi criado” e ainda 

“menos se estabilizado, se modelizado, em prol da durabilidade, da permanência, da duração. 

É como se o processo constituinte da Fundação já estivesse se constituído.” (BARBALHO, 

2010 p. 101) 

A dinâmica desenvolvida com a instalação da Casa Grande, possibilitou o surgimento das 

bases para a consolidação identitária e cultural na cidade. Estimula-se a criatividade 

cotidianamente e o espaço foi apropriado através de uma diversidade de ações de caráter 

pedagógico e estimulante, produzindo novas formas de organização como por exemplo, 

empresas comunitárias e geração de rendimento para a comunidade, sempre com base na 

observação de campo e das oportunidades que surgiam. Situação esta, que por consequência 

trouxe como resultado o que hoje é um dos pilares fundamentais da Fundação, de dar bases e 

chances a cada indivíduo, principalmente através da criança e sua extensão de rede de 

relacionamento, de potenciar o pensamento crítico e ativo na construção de uma sociedade 

global mas com características individuais e locais, mais igualitária e menos injusta, social e 

economicamente.   

Além dos resultados divulgados como forma de transparência da instituição em seu site, 

divulgações em suas redes sociais de forma sistemática das ações desenvolvidas e projetos em 

andamento, há algo mais de intangível a ser avaliado como resultado maior. Produção de 

felicidade para todos os envolvidos no processo é o produto final da instituição, segundo 

Alemberg Quindins. Desta forma, temos clareza de que produção de felicidade é algo 

subjetivo e aí reside a dificuldade em mensurar o valor social, mas observando a participação 

da comunidade com as ações de geração de renda, o envolvimento total através das crianças e 
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famílias nos processos de gestão e até mesmo decisões da organização, podemos compreender 

a solidez do valor social agregado.  
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