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“Ontem um menino que brincava me falou / 

Hoje é semente do amanhã / Para não ter medo 

que este tempo vai passar / Não se desespere e 

nem pare de sonhar / Nunca se entregue, nasça 

sempre com as manhãs / Deixe a luz do sol 

brilhar no céu do seu olhar / Fé na vida, fé no 

homem, fé no que virá / Nós podemos tudo, nós 

podemos mais / Vamos lá fazer o que será” 

(GONZAGUINHA, 1984). 



 

 

RESUMO 

 

As inovações sociais são entendidas como novas formas de se buscar alternativas viáveis para 

solucionar problemas sociais, a partir da adoção de novas práticas que levam a mudanças nas 

instituições e nos agentes, visando a melhoria da qualidade de vida e a inclusão social de grupos 

excluídos (BIGNETTI, 2011; MOULAERT et al., 2005). Contudo, apesar da persistência e do 

agravamento das necessidades sociais na atualidade, o processo de inovação social permanece 

pouco estudado, constituindo uma área do conhecimento em construção, que carece de 

consistência epistemológica e metodológica (MOULAERT et al., 2013; MULGAN, 2006). 

Nesta perspectiva, os pesquisadores Tardif e Harrisson (2005) desenvolveram um modelo por 

meio do qual é possível estudar casos de inovação social, através da análise de cinco dimensões: 

Transformações, Caráter Inovador, Inovação, Atores e Processos. Dessa forma, o objetivo desse 

estudo é investigar como se configuram as dimensões da inovação social, à luz do modelo de 

Tardif e Harrisson (2005), na Fundação Casa Grande – Memorial do Homem Kariri (FCG). 

Para tanto, foi realizado um estudo de caso único, por meio de pesquisa documental e de campo, 

em uma organização conhecida por seu trabalho de desenvolvimento sociocultural com crianças 

e adolescentes, na cidade de Nova Olinda (Ceará). A partir da técnica de observação direta, da 

aplicação de entrevistas semiestruturas e da análise documental, a configuração das dimensões 

da inovação social foi analisada sob o ponto de vista de desenvolvedores e beneficiários da 

organização. Assim, as dimensões da inovação social configuram-se da seguinte forma na FCG: 

a carência de desenvolvimento sociocultural das crianças e adolescentes de Nova Olinda 

motivou o desencadeamento de uma ação social caracteriza pelo protagonismo infanto-juvenil 

e pela inclusão de uma parcela da população considerada excluída; a institucionalização das 

soluções adotadas levou à constituição de um modelo de governança participativo e de uma 

“nova economia” do conhecimento; a inovação social desenvolvida tem impacto local e é 

voltada ao bem comum; os atores envolvidos são múltiplos e decorrem de diferentes níveis e 

setores da sociedade; os principais processos utilizados são mobilização, participação, 

aprendizagem, parceria e empoderamento; e a maior parte das restrições identificadas ocorreu 

no início da atuação da iniciativa. Dessa forma, à medida que a iniciativa se institucionaliza as 

limitações diminuem, por outro lado, os processos adquirem maior profissionalização e 

formalização, o que poderia reduzir o caráter inovador, como sugerem Moulaert et al. (2005). 

 

Palavras-chave: Inovação social; Dimensões de análise; Dimensões da inovação social; 

Fundação Casa Grande; Tardif e Harrisson (2005). 



 

 

ABSTRACT 

 

Social innovations are understood as new ways of seeking viable alternatives to solve social 

problems, through the adoption of new practices that lead to changes in institutions and agents, 

aiming to improving the quality of life and the social inclusion of excluded groups (BIGNETTI, 

2011; MOULAERT et al., 2005). However, despite the persistence and worsening of social 

needs nowadays, the process of social innovation remains little studied, constituting an area of 

knowledge under construction, which lacks epistemological and methodological consistency 

(MOULAERT et al., 2013; MULGAN, 2006). In this perspective, the researchers Tardif and 

Harrisson (2005) developed a model through which it is possible to study cases of social 

innovation, analyzing five dimensions: Transformations, Innovative Character, Innovation, 

Actors and Processes. In this way, the objective of this study is to investigate how the 

dimensions of social innovation, based on the model developed by Tardif and Harrisson (2005), 

are configured in Casa Grande – Memorial do Homem Kariri Foundation. For this purpose, it 

was conducted a case study, through documentary and field research, in an organization known 

for its work of socio-cultural development with children and adolescents, in the city of Nova 

Olinda (Ceará). Using the direct observation technique, the application of semi-structured 

interviews and the documentary analysis, the configuration of social innovation's dimensions 

was analyzed from the point of view of the organization's developers and beneficiaries. Thus, 

the dimensions of social innovation are configured as follows: the lack of socio-cultural 

development of the children and adolescents from Nova Olinda motivated the initiation of a 

social action characterized by the protagonism of children and adolescents and the inclusion of 

a portion of the population considered excluded; the institutionalization of the solutions adopted 

led to the constitution of a model of participatory governance and a "new economy" of 

knowledge; the social innovation developed has local impact and is directed towards the 

common good; the actors involved are multiple and come from different levels and sectors of 

society; the main processes used are mobilization, participation, learning, partnership and 

empowerment; and most of the restrictions identified occurred at the beginning of the initiative. 

In this way, as the initiative becomes institutionalized the limitations decrease, on the other 

hand, the processes acquire greater professionalization and formalization, which could reduce 

the innovative character, as Moulaert et al. (2005) suggest.  

 

Key words:  Social innovation; Dimensions of analysis; Dimensions of social innovation; 

Casa Grande Foundation; Tardif and Harrisson (2005). 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta seção introduz a pesquisa através da apresentação da problemática em torno do 

tema aqui tratado e da consequente questão de pesquisa, assim como da justificativa para sua 

escolha, na qual são expostos os motivos que o fazem relevante. Além disso, apresentam-se 

também os objetivos geral e específicos delineados, os pressupostos estabelecidos, uma visão 

geral da proposta metodológica adotada, que será abordada mais detalhadamente na terceira 

seção deste estudo e, por fim, uma subseção acerca de como está estruturado este trabalho.    

 

1.1 Problemática 

 

De acordo com Sen (2010), o mundo atual nega liberdades fundamentais a um grande 

número de pessoas e, para que se alcance o desenvolvimento, é necessário remover as principais 

fontes de privação dessas liberdades, isto é, a pobreza, a tirania, a carência de oportunidades 

econômicas, a destruição social sistemática, a negligência dos serviços públicos, a intolerância 

e a interferência excessiva de Estados repressivos. 

Diante disto, surge uma dinâmica de interação entre organizações e instituições de 

esferas para além do poder público e privado, bem como de ações coletivas e/ou individuais e 

movimentos em prol da promoção da mudança social, que buscam soluções e configurações 

inovadoras, no sentido de criar novos modelos para preencher os vazios das políticas públicas 

e os espaços de exclusão social e econômica (MARTINS, 2016). 

 Para Mulgan et al. (2007), a inovação torna-se essencial quando os problemas pioram, 

os sistemas não funcionam ou as instituições existentes refletem problemas passados e não 

atuais. Segundo esses autores, outro direcionador da inovação é o reconhecimento de que existe 

uma lacuna entre as coisas como elas são e as coisas como elas deveriam ser, entre o que as 

pessoas precisam e o que os governos, o setor privado e as organizações não governamentais 

proporcionam – uma lacuna constantemente alargada pela emergência de novas tecnologias e 

novos conhecimentos científicos.      

Nesse contexto, a inovação social apresenta-se como uma das formas de se buscar 

alternativas viáveis para o futuro da sociedade humana, através da aplicação do conhecimento 

às necessidades sociais, por meio da participação e cooperação de todos os atores envolvidos, 

resultando em soluções novas e duradouras para grupos sociais, comunidades ou para a 

sociedade em geral (BIGNETTI, 2011). Na perspectiva de Moulaert et al. (2005), inovação 

social significa mudanças nas instituições e nos agentes que têm como objetivo contribuir para 
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a inclusão social de grupos e indivíduos excluídos em várias esferas da sociedade e várias 

escalas espaciais. Inovação social, portanto, pode ser expressa como novas soluções para 

atender aos vazios do bem-estar social, relacionadas à melhoria da qualidade de vida e à criação 

de mecanismos para lidar com diferentes tipos de problemas e necessidades sociais.  

No campo da Administração, entretanto, os estudos sobre inovação ainda são mais 

voltados para os tipos tradicionais de inovação, isto é, inovações em produtos ou em processos. 

Por outro lado, de acordo com Robinson (2004), a concentração de esforços coordenados 

apenas em avanços técnicos não será suficiente para alcançar a sustentabilidade plena das 

sociedades. Para o autor, devido à persistência de desafios de ordem socioeconômica e 

ambiental, soluções relacionadas ao oferecimento de mais e melhores oportunidades, à 

distribuição de renda de forma mais justa e ao empoderamento dos cidadãos, no sentido de lhes 

gerar uma maior emancipação, precisam ser desenvolvidas.  

Mulgan et al. (2007) afirmam que, atualmente, existem sinais de que a inovação social 

está se tornando ainda mais importante para o crescimento econômico, principalmente, por dois 

motivos: primeiro porque algumas das barreiras ao crescimento sustentável (como as alterações 

climáticas ou o envelhecimento da população) só podem ser superadas com a ajuda de inovação 

social e, segundo, porque as demandas por formas de crescimento econômico que melhorem, 

ao invés de danificar, as relações humanas e o bem-estar, vêm crescendo. Outras razões para 

acreditar que o ritmo de inovação social irá acelerar são: o aumento contínuo do fluxo de 

dinheiro em direção a ONGs e à sociedade civil e o fato de que as economias, tanto de países 

desenvolvidos e (em menor medida) de países em desenvolvimento, estão cada vez mais 

dominadas por serviços e não por manufaturas (MULGAN, 2006).  

Nos próximos 20 anos, o maior crescimento das economias nacionais será 

proporcionado, provavelmente, pelos setores de saúde e educação, cujas parcelas do PIB já são 

muito maiores do que as dos setores automobilístico, de telecomunicações ou de aço. Dessa 

forma, considerando que esses setores sociais são campos nos quais as organizações comerciais, 

voluntárias e públicas prestam serviços, nos quais as políticas públicas desempenham um papel 

fundamental e nos quais os consumidores criam valor juntamente com os produtores, os 

modelos tradicionais de inovação são limitados e a mais importante inovação das próximas 

décadas será definida pelos padrões de inovação social (MULGAN, 2006). 

 Apesar disso, segundo Mulgan (2006), o processo de inovação social permanece pouco 

estudado. Enquanto os processos de inovação empresarial têm sido objeto de consideráveis 

pesquisas acadêmicas, o campo da inovação social tem recebido pouca atenção e raramente vai 

além de anedotas e vagas generalizações. Essa negligência reflete a falta de estratégias e 
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recursos gastos para compreender e apoiar a inovação social, em comparação com o que é 

investido em inovações tecnológicas e empresariais.  

Dessa forma, embora o conceito de inovação social tenha se tornado comum e usual na 

literatura sobre inovação, ele ainda não pode ser considerado consistente (MOULAERT et al., 

2005), pois, o estabelecimento de diferentes definições e perspectivas, tornou o seu alcance 

excessivamente amplo, capaz de incluir um grande número de iniciativas. Moulaert et al. (2013) 

destacam que a inovação social é um caminho interdisciplinar e transdisciplinar de 

investigação, no qual posturas epistemológicas e metodológicas ainda estão em 

desenvolvimento. Para esses autores, a pesquisa em inovação social é um campo em curso por 

três razões relatadas a seguir. 

Primeiro, porque a maioria dos problemas sociais está longe de serem solucionados e, 

devido às consequências negativas do processo de globalização, decorrentes das pressões 

competitivas e das políticas de livre mercado, outros tantos problemas ainda deverão surgir. 

Para esses autores, novas abordagens e iniciativas socialmente criativas serão necessárias, de 

modo a contribuir também para o acúmulo de conhecimento entre os pesquisadores. 

Segundo, porque ainda não existe estabilidade no que diz respeito às metodologias de 

investigação sobre inovação social, nem acordo entre todos os pesquisadores e interessados 

sobre o tema. Dessa forma, o debate, as controvérsias e a imaginação serão fundamentais para 

o aprimoramento metodológico e para o surgimento e implementação de novas soluções.  

Por último, os autores apontam, como a razão provavelmente mais importante e 

desafiadora, compreender como se posicionar na “área social” e como contribuir para a sua 

transformação, enfatizando a importância da aprendizagem e do diálogo constante entre 

pesquisadores e atores de campo. 

Assim, ainda que a essência das definições de inovação social esteja alinhada ao 

propósito central da melhoria da qualidade de vida dos indivíduos, os estudos sobre o tema 

carecem de profundidade e não constituem um corpo consolidado de abordagens, metodologias 

e práticas na área (SOUZA; SILVA FILHO, 2014; BIGNETTI, 2011; MOULAERT et al., 

2005). Por isso, atualmente, as discussões em torno dessa categoria estão em constante debate, 

na busca de identificar os elementos que a compõem e a caracterizam como tal.  

Nesse sentido, Tardif e Harrisson (2005) realizaram um estudo cujo principal objetivo 

foi identificar as dimensões da inovação social mais comuns que emergiam dos casos analisados 

em uma seleção de 49 artigos publicados. Dessa forma, os autores desenvolveram um modelo, 

apresentado através do quadro “Enciclopédia Conceitual de Inovação Social do CRISES”, no 

qual definiram cinco categorias de análise da inovação social: Transformações, Caráter 
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Inovador, Inovação, Atores e Processos. Essas cinco dimensões ou categorias de análise dizem 

respeito ao contexto no qual as inovações sociais são desenvolvidas, ao seu processo de 

desenvolvimento e aos atores envolvidos neste processo.  

Por meio dessas dimensões e dos demais elementos que compõem o quadro proposto 

pelos autores é possível analisar outros casos de inovações sociais. Além disso, a escolha desse 

modelo teórico justifica-se devido à abrangência do estudo realizado e ao detalhamento da 

análise, contemplando diversos casos estudados, derivados de artigos sobre inovações e 

transformações sociais, publicados pelos pesquisadores membros do Centre de Recherche sur 

les Innovations sociales (CRISES).  

Assim, esse estudo propõe investigar como se configuram as dimensões da inovação 

social, à luz do modelo de Tardif e Harrisson (2005), na Fundação Casa Grande – Memorial do 

Homem Kariri. Destaca-se, dentro da perspectiva de mudança social aqui apresentada, que o 

público alvo primário de ação da Fundação Casa Grande faz parte de um cenário de exclusão e 

vulnerabilidade, conforme descreveu Limaverde (2010, p.116): 

  

Desde o início de sua criação, percebeu-se a iminente necessidade de acolher as 

crianças e os jovens da pequena cidade de Nova Olinda, de 12 mil habitantes. Eles 

enfrentavam a falta de perspectiva de vida e a necessidade de inclusão sócio-cultural, 

vivendo a margem da sociedade brasileira, sem ter acesso às informações, ao 

conhecimento de qualidade e a uma formação humana integral. No sertão do Brasil, 

ainda são poucos os incentivos ao desenvolvimento da autoestima da criança e do 

jovem, do autoconhecimento, como também da construção de identidade, patrimônio 

cultural e cidadania. Essa realidade está provocando nas novas gerações do interior do 

nosso país um grave empobrecimento cultural, consumo de drogas, prostituição, 

violência e subemprego. 

 

A Fundação Casa Grande-Memorial do Homem Kariri desenvolve suas atividades no 

município de Nova Olinda, através de um modelo inovador de gestão participativa, cuja 

capacidade de mobilização da comunidade local tem contribuído para o desenvolvimento 

territorial do município. Dessa forma, essa instituição tem buscado a implementação de 

soluções alternativas para os problemas econômicos e sociais da região, provendo a inclusão 

social de grupos e indivíduos excluídos (MOULAERT et al., 2005). 

Diante do exposto, essa dissertação busca responder à seguinte questão de pesquisa: 

Como as dimensões da inovação social, à luz do modelo de Tardif e Harrisson (2005), 

configuram-se na “Fundação Casa Grande – Memorial do Homem Kariri”? 
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1.2 Justificativa 

 

Os dados mais atuais que descrevem a situação social, no Brasil, mostram que o país 

ainda se mantém entre os mais desiguais da América Latina e que 53,8% dos brasileiros vivem 

em domicílios com rendimento igual ou menor que um salário mínimo per capita (IBGE, 2015). 

De acordo com o Banco do Nordeste do Brasil – BNB (2012), a maioria dos municípios 

brasileiros com os piores Indicadores de Desenvolvimento Humano (IDH) encontra-se no 

semiárido. Conforme a Sinopse do Censo Demográfico para o Semiárido Brasileiro (INSA, 

2012), o semiárido brasileiro ocupa um espaço geográfico com uma extensão territorial de 

980.133,079 km, estando presente em todos os estados da região Nordeste mais o norte do 

estado de Minas Gerais.  

Dentro desse contexto crítico do semiárido, estão 134 dos 184 municípios do Ceará, isto 

é, 86,74% do seu território e 55,61% da população cearense reside nessa região (INSA, 2012). 

De acordo com o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará – IPECE (2016b), é 

comum na região semiárida a ocorrência do fenômeno da seca, especificamente no Ceará, 

estado que passou por um grande período de estiagem nos últimos cinco anos (2012, 2013, 

2014, 2015 e 2016). Assim, no sentido de contribuir com um instrumento para identificação 

dos municípios mais vulneráveis às adversidades da seca e a outras questões climáticas, 

agrícolas e de assistência social no estado do Ceará, o IPECE (2016b) calcula e divulga, desde 

2014, o Índice Municipal de Alerta (IMA). Na última pesquisa realizada por esse Instituto, os 

cinco munícipios que apresentaram os índices de maior vulnerabilidade foram Milã, Campos 

Sales, Jucá, Nova Olinda e Banabuiú.     

O município de Nova Olinda, localizado no interior do Ceará, registra o quarto pior 

Índice Municipal de Alerta (IMA) dentre os municípios cearenses. De acordo com o perfil 

básico municipal de Nova Olinda (IPECE, 2016a), o município possui 14.256 habitantes, 

desses, 7.045 são pessoas com idade entre ZERO e 24 anos, de modo que quase metade da 

população é composta por crianças e jovens. Conforme dados do mesmo documento, Nova 

Olinda possui Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,625 e Índice de 

Desenvolvimento Municipal (IDM) de 27,15, encontrando-se, respectivamente, na posição 60 

e 90 dentre os demais municípios cearenses. Quanto aos aspectos educacionais, a cidade conta 

com 209 professores, dos quais, 197 pertencem à rede pública; as médias de alunos por sala de 

aula são de 26,5 no ensino fundamental e 54,1 no ensino médio (IPECE, 2016b).  

Nesse sentido, destaca-se que Nova Olinda detém os fatores físicos e políticos que 

provocam diversas limitações para o desenvolvimento local, marcado por um contexto 
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desfavorável em termos de condições econômicas e sociais. Assim, alternativas de inovação 

social viáveis nessa comunidade apresentam-se como novas oportunidades para que se alcance 

a melhoria da qualidade de vida e se estabeleçam novas relações entre os habitantes.  

Considerando que os limites do processo de inovação social ainda não foram 

completamente definidos, havendo um espaço considerável para novas contribuições teóricas e 

práticas (CAJAIBA-SANTANA, 2013), é fundamental a realização de pesquisas no sentido de 

aprofundar o entendimento sobre o conceito, para o estabelecimento de marcos teóricos e 

referenciais sobre o tema. Portanto, o presente estudo busca contribuir com a discussão sobre 

inovação social no campo da Administração e, em especial, no Brasil, ao investigar como as 

dimensões da inovação social configuram-se em uma organização não-governamental, cultural 

e filantrópica que atua em um contexto de demandas sociais críticas.  

Em termos teóricos, essa pesquisa objetiva contribuir com o desenvolvimento do 

modelo aqui utilizado, ao analisar as variáveis das cinco dimensões da inovação social 

propostas, aplicadas ao caso particular em estudo. Acredita-se que a partir dessa análise será 

possível aprofundar o estudo sobre inovação social, ao sistematizar e possibilitar a comparação 

de outros casos observados em contextos semelhantes. 

Em termos práticos, as informações resultantes desse estudo poderão ser relevantes para 

gestores públicos que queiram incluir o desenvolvimento de inovações sociais em seus 

planejamentos, contribuindo, assim, para o desenvolvimento social e territorial de suas 

comunidades. Além disso, a organização analisada poderá ser beneficiada pela visibilidade que 

será oferecida à iniciativa. Por fim, destaca-se o foco que será dado ao contexto nordestino e à 

importância de iniciativas de inovação social no enfrentamento dos desafios encontrados.  

 

1.3 Pressupostos 

 

a) Os motivadores contextuais para o início da atuação da Fundação foram a falta de 

perspectiva de vida e necessidade de inclusão sociocultural de crianças e jovens; 

b) A ação social de caráter inovador levou à institucionalização de um modelo de 

governança participativo e de uma “nova economia” do conhecimento;  

c) A inovação implementada é do tipo social, com impacto em escala local e ocorre por 

meio da cooperação de interesses individuais e coletivos em busca do bem comum; 

d) Os atores envolvidos com a Fundação são múltiplos e provém dos mais variados níveis 

e setores da sociedade;  
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e) Os modos de coordenação utilizados pela Fundação são, principalmente, a participação 

e a aprendizagem e os meios mais percorridos são a parceria e o empoderamento.  

 

1.3 Objetivos 

  

 Dessa forma, no intuito de responder à questão de pesquisa colocada e confrontar os 

pressupostos acima estabelecidos, foram definidos os objetivos geral e específicos: 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

Investigar como se configuram as dimensões da inovação social, à luz do modelo de 

Tardif e Harrisson (2005), na Fundação Casa Grande – Memorial do Homem Kariri. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Para investigar como o modelo em estudo se configura no caso da Fundação Casa 

Grande – Memorial do Homem Kariri, foram delineados, para cada uma das cinco dimensões 

de análise propostas, os seguintes objetivos específicos:  

1) Analisar como se configuram os elementos da dimensão “Transformações”;  

2) Analisar como se configuram os elementos da dimensão “Caráter Inovador”; 

3) Analisar como se configuram os elementos da dimensão “Inovação”; 

4) Analisar como se configuram os elementos da dimensão “Atores”; 

5) Analisar como se configuram os elementos da dimensão “Processos”.  

 

1.5 Aspectos metodológicos 

 

Esse trabalho utiliza como estratégia de pesquisa o Estudo de Caso, por meio de coleta 

de dados em campo, a partir de entrevistas semi-estruturadas, observação direta e análise 

documental. Os dados foram analisados através da técnica de análise de conteúdo, na qual 

categorias e subcategorias de análise, alinhadas aos objetivos específicos aqui propostos e ao 

referencial teórico adotado, serviram de critério para a decomposição e análise dos conteúdos 

coletados. Mais detalhes sobre os procedimentos metodológicos são evidenciados na seção 

dedicada à metodologia 
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1.6 Estrutura do trabalho 

 

O presente trabalho está estruturado em dez seções, a começar por esta introdução, na 

qual destacam-se: problema de pesquisa, pressupostos, objetivos geral e específicos, 

justificativa e aspectos metodológicos.  

A segunda seção apresenta a fundamentação teórica que suporta essa pesquisa e suas 

categorias. Os principais alicerces teóricos remetem às discussões sobre os fundamentos 

básicos da inovação, a inovação social e sua relação com outros tipos de inovação, as dimensões 

da inovação social e as cinco dimensões de análise propostas por Tardif e Harrisson (2005).  

A terceira seção destaca os procedimentos metodológicos que serviram de base 

para a realização dessa investigação, divididos em: tipologia, unidades de análise, sujeitos da 

pesquisa, coleta de dados e análise dos dados. 

A quarta seção traz uma breve apresentação do caso estudado e a quinta expõe os 

resultados da análise dos dados e as discussões em face dos objetivos específicos propostos.  

A seção seis apresenta as considerações finais, que sumariza como se deu o atendimento 

ao objetivo geral e à cada objetivo específico e inclui, ainda, as limitações da pesquisa, as 

contribuições apresentadas para a teoria e para a prática e as indicações para trabalhos futuros. 

Por fim, serão apresentadas as referências que fundamentaram este estudo; os 

Apêndices, onde os roteiros utilizados na condução das entrevistas podem ser consultados e, os 

Anexos, compostos de imagens pertinentes ao estudo de caso.   
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Nesta seção são apresentados os principais alicerces teóricos que suportam esta pesquisa 

e suas categorias, por meio das discussões sobre: os fundamentos básicos da inovação, a 

inovação social e sua relação com outros tipos de inovação, as dimensões da inovação social e 

as cinco dimensões de análise propostas por Tardif e Harrisson (2005). 

 

2.1 Fundamentos básicos sobre inovação 

 

A capacidade de inovar e de criar coisas novas é uma das marcas da nossa civilização: 

a inovação tem estado presente na história da humanidade como a manifestação da nossa 

capacidade criativa e como o resultado de esforços para desenvolver meios de satisfação das 

necessidades humanas e de melhoria da qualidade de vida. Os estudos sobre inovação iniciam-

se no campo da economia, notadamente através dos trabalhos de Joseph A. Schumpeter, ainda 

que seja possível identificar as origens das concepções shumpeterianas em escritos anteriores 

de Max Weber e Weber Sombart (CAJAIBA-SANTANA, 2013).  

Assim, a ideia de inovação surge na primeira década do século XX, no livro Teoria do 

Desenvolvimento Econômico, de 1912, no qual Schumpeter versa sobre um modelo de 

desenvolvimento econômico presente no sistema capitalista. Ainda que Schumpeter não tenha 

elaborado uma teoria de inovação propriamente dita, ele analisa a inovação classificada como 

“inovação tecnológica”, que em seu estudo é considerada o ponto central do desenvolvimento 

econômico. A inovação é então tratada não só como um fator impulsionador da economia, mas 

também como um meio fundamental para se atingir alto crescimento econômico. De acordo 

com Schumpeter (1988, p. 48), o desenvolvimento econômico é definido por novas 

combinações, que podem ser englobadas em cinco situações:  

 

1) Introdução de um novo bem — ou seja, um bem com que os consumidores ainda 

não estiverem familiarizados — ou de uma nova qualidade de um bem; 2) Introdução 

de um novo método de produção, ou seja, um método que ainda não tenha sido testado 

pela experiência no ramo próprio da indústria de transformação, que de modo algum 

precisa ser baseada numa descoberta cientificamente nova, e pode consistir também 

em nova maneira de manejar comercialmente uma mercadoria; 3) Abertura de um 

novo mercado, ou seja, de um mercado em que o ramo particular da indústria de 

transformação do país em questão não tenha ainda entrado, quer esse mercado tenha 

existido antes, quer não; 4) Conquista de uma nova fonte de oferta de matérias-primas 

ou de bens semimanufaturados, mais uma vez independentemente do fato de que essa 

fonte já existia ou teve que ser criada; 5) Estabelecimento de uma nova organização 

de qualquer indústria, como a criação de uma posição de monopólio (por exemplo, 

pela trustificação) ou a fragmentação de uma posição de monopólio. 
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A partir de então, a inovação viria a ser entendida como a forma inédita de fazer as 

combinações gerando resultado econômico. Ao longo do tempo, e após Schumpeter, as 

definições de inovação proliferaram, com autores distintos ampliando ou restringindo o 

conceito originalmente desenvolvido por ele (BIGNETTI, 2011). O Manual de Oslo, 

desenvolvido pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD) é 

uma das referências conceituais e metodológicas mais utilizadas para analisar o processo de 

inovação. Para a OECD (2005, p. 55), inovação refere-se à “implementação de um produto 

(bem ou serviço) novo ou significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método 

de marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na organização do 

local de trabalho ou nas relações externas”. No Brasil, a Lei da Inovação no 10.973, de 02 de 

dezembro de 2004 (BRASIL, 2004), reconhece inovação como a introdução de uma novidade 

ou um aperfeiçoamento nos ambientes produtivo ou social, que resulte em novos produtos, 

processos ou serviços. 

Em busca de uma definição menos complexa, Mulgan et al. (2007) definem inovação 

como “novas ideias que funcionam”. De acordo com esses autores, apesar de simples, esse 

conceito serve tanto para diferenciar inovação de melhoria, que se restringe a uma mudança 

incremental, quanto de invenção, que, apesar de ser um elemento fundamental para o processo 

de inovação, trata-se apenas de uma ideia promissora, mas cujo uso ainda não foi 

implementado, nem difundido.  

Neste sentido, Schumpeter (1988) também tratou da diferença entre inovação e 

invenção, ao afirmar que, enquanto não forem levadas à prática, as invenções são 

economicamente irrelevantes. Seguindo esse entendimento, Carvalho (2009) defende que uma 

invenção somente se torna inovação quando chega ao mercado e seu impacto econômico está 

intimamente ligado ao seu grau de difusão. Igual ponto de vista é amparado por Tigre (2006, p. 

71), segundo o qual “uma inovação só produz impactos econômicos abrangentes quando se 

difunde amplamente entre empresas, setores e regiões, desencadeando novos empreendimentos 

e criando novos mercados”. 

Por outro lado, quanto à diferença entre inovação e melhoria, Schumpeter (1988) 

entende que as inovações podem ser tanto radicais, quanto incrementais. Para este autor, as 

inovações radicais relacionam-se inteiramente à concepção de novos produtos, rompendo com 

um padrão existente, enquanto as inovações incrementais empregam pequenas melhorias em 

produtos e processos existentes. Sobre essa discussão, o Manual de Oslo (OECD, 2005) 

diferencia as inovações quanto ao seu grau de novidade em três níveis: mínima, intermediária 

e máxima. A primeira relaciona-se aquilo que é compreendido como novo para a “empresa”, a 
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segunda destaca o que é novo em uma região ou país e a terceira considera o que é novo para o 

mundo. Dessa forma, de acordo com a OECD (2005), a inovação nem sempre precisa ser algo 

completamente novo, pois aprimoramentos, melhorias e modificações que provoquem 

alterações com ganho de competitividade são inovações no sentido de garantir a sobrevivência 

ou diferenciação da organização. 

Partindo das cinco situações, originalmente descritas por Schumpeter, de novas 

combinações para o desenvolvimento econômico, o Manual de Oslo (OECD, 2005) classifica 

as inovações em quatro tipos: de produto – introdução de um bem ou serviço novo ou 

significativamente melhorado, de processo – implementação de um método de produção ou 

distribuição novo ou significativamente melhorado, organizacional – implementação de novos 

métodos organizacionais e de marketing – implementação de novos métodos de marketing.  

Para Schvarz Sobrinho (2009), os tipos de inovação estão classificados em inovação 

tecnológica composta de inovação de processo e produto e inovação não tecnológica, 

compreendida em marketing, organizacional, interorganizacional, ambiental e social. 

Acompanhando esta última classificação, Bignetti (2011) afirma que as inovações ditas 

tecnológicas envolvem fundamentalmente as duas primeiras situações preconizadas por 

Schumpeter: a introdução de um novo bem ou de uma nova qualidade de um bem e a introdução 

de um novo método de produção no ramo específico da indústria de transformação. De acordo 

com o mesmo autor, ainda que, nos últimos quarenta anos, a massiva concentração dos estudos 

acadêmicos tenha se dado na tradicional inovação tecnológica, atualmente, observa-se uma 

ampliação do conceito de inovação em direção à inovação organizacional e administrativa e 

também de mercado ou de marketing. 

 

2.2 Inovação social versus inovação tecnológica ou empresarial 

 

O sociólogo William Ogburn (1886 – 1959) foi um dos primeiros autores a fazer uma 

distinção explícita entre inovação social e tecnológica, no livro On culture and social change 

(CAJAIBA-SANTANA, 2013; NEUMEIER, 2012; HOWALDT; SCHWARZ, 2010). Para 

Ogburn, o uso do termo invenção não se aplica meramente às invenções técnicas, mas inclui 

também as invenções sociais e culturais, como a invenção de um ritual religioso ou um alfabeto 

(HOWALDT; SCHWARZ, 2010). De acordo com Neumeier (2012) e Howaldt e Schawarz 

(2010), Ogburn entende que as invenções, divididas em mecânicas e sociais, são os principais 

condutores da transformação social. Para Ogburn, as inovações sociais são invenções criadas 



26 

 

pela cultura “não-material”, constituindo os conhecimentos e habilidades coletivos, acumulados 

pela sociedade, na busca por transformação cultural ou tecnológica (NEUMEIER, 2012).  

André e Abreu (2006) afirmam que, entre as décadas de 1960 e 1980, a inovação social 

manteve-se relacionada ao reforço da competitividade das empresas e dos territórios, 

sustentando a visão tradicional proposta por Schumpeter, de que a inovação tecnológica tem 

foco no objeto e a inovação social incide sobre o contexto (emprego, qualificação, segurança 

social, território). Tratamento semelhante pode ser atribuído durante a década de 1990, período 

em que a noção de inovação social esteve quase exclusivamente relacionada à transformação e 

a reestruturação das organizações com o objetivo de melhorar a eficiência organizacional 

(MOULAERT et al., 2005). 

Assim, apenas a partir da década de 2000, é que são realizadas as contribuições mais 

significativas no campo de investigação da inovação social (MAURER; SILVA, 2014). Dessa 

forma, conforme afirmam André e Abreu (2006), depois de um período em que a ideia de 

inovação esteve quase exclusivamente ligada ao domínio tecnológico, nos últimos anos, a noção 

de inovação social tem ganhado cada vez mais importância e emergido nos mais variados 

âmbitos. Neste sentido, as perspectivas mais recentes têm afastado definitivamente a inovação 

social da tecnológica, atribuindo-lhe uma natureza não mercantil, um caráter coletivo e uma 

intenção que não só gera, mas também, visa às transformações das relações sociais (ANDRÉ; 

ABREU, 2006).  

 Cajaiba-Santana (2013) e André e Abreu (2006) apontam que o resultado esperado é 

uma das principais diferenças entre inovação social e técnica, para esses autores, enquanto a 

última visa essencialmente a criação de valor econômico para o mercado, a primeira objetiva 

prioritariamente a tranformação social por meio de mudanças nas práticas sociais estabelecidas. 

Outra distinção frequentemente apontada, diz respeito à estrutura imaterial ou intagível da 

inovação social que, ao contratário da inovação tecnológica,  não está diretamente relacionada 

à crição de novos produtos ou artefatos técnicos, mas à institucionalização de novas práticas 

sociais (CAJAIBA-SANTANA, 2013; HOWALDT; SCHWARZ, 2010).  

 O mesmo pode ser dito em relação à distinção entre inovação social e empresarial. As 

inovações sociais não dizem respeito a melhorias tangíveis em si, como é o caso de melhorias 

nas formas de organizar as práticas comerciais, o local de trabalho ou as relações externas de 

uma empresa, mas sim a mudanças nas atitudes, comportamentos ou percepções de um grupo 

de pessoas, que resulta em uma nova forma de ação colaborativa (NEUMEIER, 2012; 

HOWALDT; SCHWARZ, 2010). Assim, o resultado esperado é também uma das principais 

diferenças entre as inovações socias e empresariais, pois, enquanto a última visa capitalizar o 
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conhecimento para alcançar um interesse comercial que resulte na maximização dos lucros 

empresariais, a primeira tem um compromisso com a resolução de questões sociais 

(LUNDSTROM; ZHOU, 2011; MULGAN et al., 2007).  

 Apesar das distinções apontadas, esses diferentes tipos de inovação não representam 

conjuntos mutuamente excludentes, podendo ser, muitas vezes, complementares. Neste sentido, 

Bignetti (2011) afirma que a dicotomia entre inovação técnica e social não representa 

incompatibilidade entre elas, pois, é indiscutível que muitas inovações tecnológicas possuem 

caráter social e que inovações sociais podem lançar mão da tecnologia, particularmente no 

emprego das chamadas tecnologias apropriadas ou, mais amplamente, das tecnologias sociais. 

Pol e Ville (2009) entendem que as inovações sociais são novas ideias com o potencial de 

aumentar a quantidade e qualidade de vida em termos “macro”, ou seja, no mínimo para um 

grupo de indivíduos, e que podem ser geradas por empresas, tornando-as, assim, bifocais.            

Trata-se, portanto, de concentrar o foco dos resultados esperados com essas iniciativas 

na solução dos problemas sociais, pois a crescente importância da ideia reflete ampla e 

profundamente a insatisfação com as recentes direções e resultados da "inovação" na 

tecnologia, mercados, políticas e sistemas de governança, e particularmente uma sensação de 

que os benefícios de tais inovações não foram distribuídos de forma tão geral ou tão equitativa 

como deveriam (MOULAERT et al., 2013; BUTKEVICIENE, 2009). Recentemente, Drucker 

afirmou que o papel da ciência e tecnologia como veículo de mudança foi superestimado em 

detrimento de outro vetor de mudança: a inovação social (CAJAIBA-SANTANA, 2013). 

 A importância da dimensão social da inovação tornou-se uma ideia amplamente aceita, 

pois, em face da profundidade e do desenvolvimento da mudança nas sociedades modernas e 

da crescente disfunção na prática estabelecida, as inovações sociais estão ganhando maior 

importância também em termos de fatores econômicos sobre as inovações técnicas (CAJAIBA-

SANTANA, 2013; HOWALDT; SCHWARZ, 2010). Portanto, a investigação sobre a inovação 

alargou-se para aceitar o processo de inovação em si como uma ação social. Dessa forma, 

embora se tenha muito a ganhar com base em pesquisas anteriores sobre inovação técnica, as 

particularidades da inovação social exigem novos paradigmas e novas perspectivas teóricas 

para avançar (CAJAIBA-SANTANA, 2013). 

 

2.3 Inovação social 

 

Para Rollin e Vicent (2007), a inovação social se segmenta em dois caminhos: no 

primeiro, sofre influência direta da inovação tecnológica, senda entendida como o efeito 
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provocado na organização social pela implementação de uma inovação tecnológica; no 

segundo, a inovação social é entendida como um processo de desenvolvimento exclusivamente 

social, isto é, uma forma inovadora de cumprir os objetivos sociais, que se diferencia de outros 

tipos de inovação porque responde a uma necessidade urgente de melhorar as práticas sociais.  

Gregoire (2016) acrescenta que, no primeiro caminho, a inovação social não é encarada 

como um fenômeno independente, com fim em si mesmo, mas como a contrapartida de outro 

tipo de inovação. Essa primeira perspectiva também foi a defendida inicialmente por 

Schumpeter, segundo o qual, a inovação social deveria ser encarada como uma condição para 

a eficiência da inovação tecnológica, pois facilitava a adaptação do processo produtivo à nova 

tecnologia ao reconfigurar os métodos organizacionais e as relações de trabalho (GREGOIRE, 

2016; NEUMEIER, 2012; MOULAERT et al., 2005). 

De acordo com Cloutier (2003), os primeiros autores a usarem a expressão “inovação 

social” foram Taylor e Gabor, ambos na década de 1970. O trabalho do psicólogo Taylor (1970) 

indica que a inovação social se manifesta através de formas aperfeiçoadas de ação, novas 

formas de fazer as coisas, novas invenções sociais. Já o engenheiro e inventor Gabor (1970 

apud CLOUTIER, 2003) considerou as inovações sociais como ferramentas para problemas 

territoriais de um determinado local.  

Após esses estudos pioneiros, dificilmente encontram-se referências à inovação social 

durante a década de 1980, uma exceção notável é o trabalho do sociólogo Jonathan Gershuny 

(1983), sobre como as inovações sociais podem influenciar a estrutura das economias 

desenvolvidas. Na mesma década, Drucker (1987) foi o único representante dos estudos sobre 

gestão a ressaltar que, durante o século XX, os gerentes haviam enfatizado demais o papel da 

ciência e da tecnologia como agentes de mudança em detrimento da inovação social 

(CAJAIBA-SANTANA, 2013).  

Mas, apenas a partir do final da década de 1990 e início dos anos 2000, é que ocorre 

efetivamente o desenvolvimento do conceito na literatura, em especial nas ciências sociais, 

disperso em disciplinas como administração pública, história, movimentos sociais, gestão, 

psicologia social, economia e empreendedorismo social (CAJAIBA-SANTANA, 2013; 

MOULEART et al., 2005). Conforme Maurer e Silva (2014, p. 130), “este campo da 

investigação pode ser considerado recente, com as contribuições mais significativas tendo sido 

feitas desde 2000”, devido, principalmente, a fatores como: o descontentamento com o viés 

tecnológico da literatura sobre Economia e política de inovação, a abordagem tecnocrática do 

planejamento urbano no final do século 20 e os resultados pouco positivos obtidos a partir de 



29 

 

iniciativas de desenvolvimento local na Europa e Austrália (MOULEART et al., 2005; 

HILLIER; MOULAERT; NUSSBAUMER, 2004). 

 Na análise das inovações sociais, destaca-se o Centre de Recherche sur les 

Innovations Sociales (CRISES), fundado em 1986, no Canadá, possui caráter multidisciplinar 

e reúne 46 pesquisadores membros regulares, provenientes de 10 instituições afiliadas: 

Universidade do Québec em Montreal (UQAM), Universidade do Québec em Outaouais 

(UQO), Universidade Laval, Universidade de Sherbrooke, Concordia Universidade, École des 

Hautes Etudes Commerciales de Montreal (HEC Montréal), Universidade de Montréal, 

Universidade de Quebec em Chicoutimi (UQAC), Universidade à distância da Universidade de 

Québec (TÉLUQ) e a École nationale d'administration publique (ENAP) (CRISES, 2017).  

Os estudos deste Centro de Pesquisa estão estruturados em quatro eixos, dedicados à 

análise das dimensões da inovação social e do processo de transformação social: 1) Políticas e 

práticas sociais, 2) Território e comunidades locais, 3) Empreendimentos coletivos, 4) Trabalho 

e emprego. Alinhado a esses quatro eixos de pesquisa, o CRISES (2017) define inovação social 

como sendo novos arranjos sociais, organizacionais ou institucionais, ou mesmo novos 

produtos ou serviços, com um objetivo social explícito, decorrente, de forma voluntária ou não, 

de uma ação iniciada por um indivíduo ou um grupo de indivíduos para responder a uma 

aspiração, atender a uma necessidade, fornecer uma solução para um problema ou aproveitar 

uma oportunidade de ação para modificar as relações sociais, transformando um quadro de ação 

ou propondo novas orientações culturais.  

Dentre os estudos publicados por pesquisados do CRISES, destacam-se os trabalhos de 

Cloutier (2003) e Tardif e Harrisson (2005). Em seus estudos, Cloutier (2003) classifica as 

inovações sociais em três tipos: centradas no indivíduo, orientadas sobre o meio e geradas nas 

empresas. As inovações centradas no indivíduo são ações de empoderamento, que buscam 

capacitar, de forma duradoura, um indivíduo ou grupo como agentes geradores de iniciativas 

das quais eles mesmos irão se beneficiar, isto é, capazes de autogerir suas próprias vidas; as 

inovações orientadas sobre o meio envolvem a criação de novas instituições ou a modificação 

do papel de instituições existentes, com a finalidade de melhorar a qualidade de vida e assegurar 

a satisfação das necessidades humanas das comunidades de um determinado território, em nível 

regional ou local; e as inovações geradas nas empresas são novas formas organizacionais e/ou 

novas formas de produção, que, ao favorecer a criação de conhecimentos e tecnologia, 

proporcionam melhoria da qualidade de vida no trabalho (CLOUTIER, 2003).   

Na Europa, as principais pesquisas sobre inovação social fazem referência ao 

desenvolvimento territorial, estudos dessa abordagem contemplam mudanças que visem 
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especialmente à inclusão social de pessoas em um dado local. Para Moulaert et al. (2005), 

autores dessa abordagem, a inovação social envolve a satisfação das necessidades humanas, por 

meio da promoção de mudanças nas relações sociais, principalmente no que diz respeito às 

diferentes formas de governança, aumentando, assim, o nível de participação dos membros de 

uma sociedade e a capacidade sociopolítica dos seus cidadãos, bem como o acesso aos recursos 

necessários para atender às necessidades humanas quanto à participação social. 

 Ainda dentro dessa abordagem, Hillier, Moulaert e Nussbaumer (2004) afirmam que as 

inovações sociais acontecem em três dimensões, que interagem entre si: satisfação das 

necessidades humanas, sejam aquelas que ainda não foram satisfeitas ou aquelas que já não são 

percebidas como importante pelo mercado ou pelo Estado (dimensão conteúdo/produto); 

mudanças nas relações sociais, particularmente no que diz respeito à governança, o que deve 

permitir o atendimento da dimensão anterior, além de melhorar o nível de participação dos 

grupos excluídos na tomada de decisão (dimensão processo); aumento da capacidade sócio-

política e do acesso aos recursos necessários para atingir essa e as dimensões anteriores 

(dimensão empoderamento).  

A pesquisa de Novy e Leubolt (2005) sobre o Orçamento Participativo de Porto Alegre 

– RS, realizada no Brasil, é um dos exemplos de inovação social que se enquadram na 

perspectiva de uma nova forma de governança. De acordo com os autores, por meio da 

“participação cidadã”, a sociedade civil passou a influenciar e decidir no orçamento público da 

cidade, realocando o poder de decisão, antes concentrado apenas nos líderes governamentais, 

visando o desenvolvimento urbano.  

No Brasil, também merece destaque o trabalho desenvolvido pelo Observatório de 

Inovação Social, projeto que faz parte do Programa de Estudos da Esfera Pública (PEEP), 

coordenado pela Profa. Dra. Sônia Fleury, na Fundação Getúlio Vargas (FGV). De acordo com 

o PEEP (2017), inovação social é capacidade de transformar as relações de poder no campo 

social, o que implica a expansão da cidadania e a redução da exclusão social; a construção de 

novos sujeitos políticos; a transformação das práticas e processos de gestão pública; o 

desenvolvimento de novos instrumentos e metodologias de planejamento, tomada de decisões, 

implementação e avaliação de políticas públicas. 

 Murray, Caulier-Grice e Mulgan (2010) justificam que o crescente interesse universal 

pela inovação social deve-se ao fato de que as estruturas existentes e as políticas estabelecidas 

se mostraram insatisfatórias na eliminação dos mais prementes problemas dos tempos atuais, 

como as mudanças climáticas, a epidemia mundial de doenças crônicas e as desigualdades 

sociais. A inovação social como um novo modelo de governança, caracterizado por uma maior 
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participação popular, pela proteção dos direitos dos cidadãos "comuns" e por sistemas coletivos 

de tomada de decisão, tem se tornado cada vez mais um espelho para refletir sobre as 

conseqüências de mudanças macro-institucionais como a privatização de bancos e serviços 

sociais e a desregulamentação dos mercados em detrimento da satisfação das necessidades 

coletivas (MOULAERT et al., 2013). 

 O desenvolvimento dessa temática, portanto, acontece em sintonia com o avanço de 

novas formas de organização da economia social, uma vez que as estruturas existentes e as 

políticas estabelecidas não têm se mostrado satisfatórias na eliminação dos problemas sociais 

dos nossos tempos, como a pobreza, a tirania, a carência de oportunidades econômicas, a 

destruição social sistemática, a negligência dos serviços públicos, a intolerância e a 

interferência excessiva de Estados repressivos (SEN, 2010). Para Moulaert et al. (2013), ações, 

estratégias, práticas e processos surgem quando problemas de pobreza, exclusão, segregação e 

privação ou oportunidades para melhorar as condições de vida não podem encontrar soluções 

satisfatórias no "campo institucionalizado" de ações públicas ou privadas 

 O quadro-resumo (Quadro 1) abaixo sumariza as definições de inovação social aqui 

apresentadas e outras dos principais teóricos tomados como referência neste estudo:  

 

Quadro 1 – Quadro-resumo das definições de inovação social 
Autor(es) Definição de Inovação Social 

Taylor (1970) Formas aperfeiçoadas de ação, novas formas de fazer as coisas, novas invenções sociais. 

Clouiter (2003) 
Uma resposta nova, definada na ação e com efeito duradouro, para a situação social 

considerada insatisfatórias, que busca o bem-estar dos indivíduos e/ou comunidades. 

Hillier; Moulaert; 

Nussbaumer (2004) 

Alterações em programas e instituições, que levam à inclusão de grupos excluídos e 

indivíduos nas várias esferas da sociedade e em diferentes escalas espaciais. É um 

processo de inovação na dinâmica das relações sociais, incluindo as relações de poder. 

Novy e Leubolt (2005) 

Ações que visam a satisfação de necessidades humanas básicas; o aumento de 

participação política de grupos marginalizados e o aumento na capacidade sociopolítica 

e no acesso a recursos necessários para reforçar direitos que conduzam à satisfação das 

necessidades humanas e à participação. 

Mulgan (2006) 
Atividades e serviços inovadores que são motivados pelo objetivo de satisfazer 

uma necessidade social e que são predominantemente difundidas através de 

organizações cujos principais fins são sociais. 

Moulaert et al.(2007) 
Ferramenta para uma visão alternativa do desenvolvimento urbano, focada na satisfação 

de necessidades humanas (e empoderamento) através da inovação nas relações no seio 

da vizinhança e da governança comunitária. 

Murray; Caulier-Grice; 

Mulgan (2010) 

Novas ideias (produtos, serviços e modelos) que simultaneamente satisfazem 

necessidades sociais e criam novas relações ou colaborações sociais. Em outras palavras, 

são inovações sociais que, ao mesmo tempo, são boas para a sociedade e aumentam a 

capacidade da sociedade de agir. 

Cajaiba-Santana (2013) 
Novas práticas sociais criadas a partir de ações coletivas, intencionais e orientadas para 

objetivos que visam impulsionar a mudança social através da reconfiguração de como 

as metas sociais são alcançadas. 

PEEP (2017) 

Capacidade de transformar o poder, o que implica a expansão da cidadania e a redução 

da exclusão social; a construção de novos sujeitos políticos; a transformação das práticas 

e processos de gestão pública; o desenvolvimento de novos instrumentos e metodologias 

de planejamento, tomada de decisões, implementação e avaliação de políticas públicas. 
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CRISES (2017) 

Novos arranjos sociais, organizacionais ou institucionais e, ainda, novos produtos ou 

serviços, com um objetivo social explícito, decorrente de uma ação individual ou 

iniciada por um grupo, para responder a uma aspiração, atender a uma necessidade, 

fornecer uma solução para um problema ou aproveitar uma oportunidade de ação, 

visando modificar as relações sociais, transformando um quadro de ação ou propondo 

novas orientações culturais. 

Fonte: Adaptado de Hillier, Moulaert e Nussbaumer (2004); Bignetti (2011); Cajaiba-Santana 

(2013); PEEP (2017); CRISES (2017) e complementado pela autora (2017). 
 

Como é possível observar, no Quadro 1, as definições de inovação social são amplas, 

multifacetadas e apontam para a consecução de resultados múltiplos (CAJAIBA, SANATAN, 

2013; BUTKEVIČIENE, 2009). De acordo com Gregoire (2016) e Mulgan et al. (2007), são 

frequentes os conceitos de inovação social que a definem como novas ideias que fornecem 

soluções alternativas para responder às demandas ou necessidades sociais insatisfeitas ou mal 

atendidas, onde o "social" é entendido em seu significado mais amplo. Dessa forma, no sentido 

de clarificar melhor o entendimento desse conceito, destacam-se as principais características da 

inovação social (GREGOIRE, 2016; HILLIER; MOULAERT; NUSSBAUMER, 2004; 

CLOUTIER, 2003): 

a) A inovação social pode ser totalmente nova, pode consistir em melhorar soluções já 

existentes ou implementá-las em outro contexto ou em redescobrir soluções passadas; 

b) A inovação social busca responder tanto a necessidades primárias da vida humana, 

como a aspirações sociais e ambientais, que melhoram a qualidade de vida da sociedade; 

c) A inovação social reside tanto no resultado perseguido, quanto nos métodos utilizados. 

Entre esses métodos, o envolvimento dos atores através de uma dinâmica participativa 

é crucial para promover inclusão social e mudanças nas relações de poder; 

d) A inovação social visa aumentar a capacidade sócio-política dos indivíduos, por meio 

de ações de empoderamente, que culminem na transformação social. 

 Essas características, portanto, permitem entender porque, nos últimos anos, a inovação 

social tem se trornado cada vez mais influente, tanto no campo do conhecimento como da 

política, levando a uma ampla gama de projetos e redes internacionais que reconhecem as falhas 

na prestação de serviços convencionais para combater a pobreza e a exclusão social, e procuram 

promover novas formas de fazer as coisas, fundamentadas nas relações sociais e nas 

experiências dos necessitados (MOULAERT et al., 2005). A inovação social é, atualmente, a 

inspiração de muitos movimentos sociais, associações e iniciativas de base, para reivindicar 

melhorias em suas condições humanas, sua vida comunitária e seu lugar na sociedade 

(MOULAERT et al., 2013). 
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2.4 Dimensões da inovação social 

 

Para Moulaert et al. (2013), a inovação social é um constructo científico tanto porque  

emergiu "espontaneamente" do meio social ou das práticas de certos atores, quanto porque 

surgiu da necessidade dos pesquisadores que investigam esse fenômeno de capturar 

analiticamente a essência das iniciativas de inovação, experiências e processos que, 

historicamente ou mais recentemente, engajaram-se em enfrentar problemas estruturais de 

exclusão social e desigualdade. Há, portanto, uma preocupação com a inovação social não 

apenas como descritor de um conjunto de práticas, mas, mais importante, como um fenômeno 

emergente, uma construção teórica e um campo de pesquisa contínuo dentro de um mundo de 

transformação social (MOULAERT et al., 2013). Assim, na busca pela compreensão do 

processo de inovação social, diversas classificações sobre as dimensões que a compõem podem 

surgir, pois, cada pesquisador, de forma particular, analisa as dimensões observadas em um 

contexto especifico de estudo (SOUZA; SILVA FILHO, 2014).  

Neste sentido, essa seção dedica-se a expor algumas propostas de classificação das 

dimensões da inovação social desenvolvidas por diferentes autores e, no final, introduz o 

modelo de análise usado neste trabalho.  

Um dos primeiros autores a discutir as características da inovação social foram 

Chambon, David e Devevey (1982), que a identificaram a partir de quatro dimensões: forma, 

processo de criação e implantação, atores e objetivos de mudança a serem atingidos. No que 

diz respeito à primeira dimensão, os autores entendem que a inovação social assume uma forma 

intangível ou imaterial e, portanto, vinculando-se mais à ideia de “serviço” do que de “produto”. 

O processo de criação e de implantação é caracterizado principalmente pela participação dos 

usuários no seu desenvolvimento, de modo que o usuário não é visto apenas como o beneficiário 

ou cliente, mas como participante efetivo do processo. Com relação aos atores, a inovação 

social se desenvolve através de uma diversidade de intervenientes, que podem ser: 

empreendedores sociais, agentes governamentais, empresários e empresas, organizações não 

governamentais, trabalhadores sociais, representantes da sociedade civil, movimentos, 

comunidades e beneficiários. Por fim, os objetivos de mudança a serem atingidos vinculam-se 

à resolução de problemas sociais, geralmente deixados à margem pelas políticas públicas e pelas 

ações dos componentes da sociedade em geral.  

 Seguindo uma classificação semelhante, Cloutier (2003) caracteriza a inovação social a 

partir dos seguintes elementos: o objeto em si, o processo de criação e implementação, as 

alterações/modificações alvo e os resultados. O objeto pode ser definido por meio de dois 
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aspectos: tangibilidade e novidade/objetivo global. No que se refere à tangibilidade, a autora 

afirma que a inovação social não é um objeto claramente definido, podendo assumir diferentes 

formas; em relação à novidade/objetivo global, a autora destaca que o objetivo perseguido pela 

inovação social é promover o bem-estar dos indivíduos e das comunidades. Em sequência, 

Cloutier (2003) afirma que o processo de criação e implementação de uma inovação social é 

caracterizado pela diversidade de atores e pela participação do usuário. Quanto às 

alterações/modificações alvo, as inovações sociais concentram-se em desenvolver a capacidade 

do indivíduo de recuperar o poder sobre sua existência para, assim, melhorar a qualidade de 

vida. Por fim, a autora destaca que os resultados das inovações sociais devem produzir uma 

mudança duradoura. 

 De maneira mais resumida, Neumeier (2012) define três etapas pelas quais as inovações 

sociais podem passar: problematização; manifestação de interesse; e delineação e coordenação. 

A problematização surge a partir de um impulso inicial, que pode ser uma ideia ou a 

identificação de um problema, para implementar uma mudança de comportamentos e atitudes; 

a manifestação de interesse diz respeito ao contato estabelecido entre outros atores, que também 

desejam promover e fazer parte da mudança, e os atores inicias; e a etapa de delineação e 

coordenação é caracterizada pela negociação entre os atores, em torno dos novos 

comportamento e atitudes que serão assumidos, a partir de um processo de aprendizagem 

coletiva. O autor completa dizendo que, gradualmente, essa nova ação toma forma e se 

solidifica, podendo, inclusive, desenvolver-se em uma direção diferente da inicialmente 

prevista. Assim, a rede de atores constituída não é fixa ou estável, pois se encontra em constate 

estado de fluxo à medida que novos atores se inscrevem, outros podem deixá-la e o papéis 

atribuídos aos atores envolvidos podem mudar ao longo do tempo. 

Para identificar as dimensões da inovação social, Tardif e Harrisson (2005) 

desenvolveram um estudo em busca das características da inovação social que eram comuns 

aos casos analisados em 49 artigos publicados por pesquisadores do Centro de Investigação 

sobre Inovações Sociais (CRISES). Inicialmente, para chegar a essas categorias de análise, os 

autores estabeleceram, com base em dois trabalhos anteriores do CRISES, os elementos 

essenciais para a definição de uma inovação social:  

a) Novidade e caráter inovador da inovação;  

b) Objetivo da inovação;  

c) Processo de desenvolvimento da inovação;  

d) Relações entre atores e estruturas;  

e) Restrições ao desenvolvimento da inovação. 
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Em seguida, a partir desses elementos essenciais, os autores analisaram os níveis de 

conhecimento e integração entre os 49 estudos selecionados e apresentaram o quadro intitulado 

“Enciclopédia Conceitual de Inovação Social do CRISES”, no qual definiram cinco categorias 

de análise da inovação social: Transformações, Caráter inovador, Inovação, Atores e Processos.  

Embora o termo “dimensão” não tenha sido utilizado pelos autores em seu artigo 

original, para fins de operacionalização, optou-se por essa nomenclatura devido ao seu uso 

recorrente em outros trabalhos acadêmicos reconhecidos pela comunidade científica. Dessa 

forma, essas cinco categorias de análise, aqui denominadas dimensões, juntamente com as 

demais variáveis que compõem o Quadro 2, possibilitam a análise de casos de inovação social. 

Assim, o modelo proposto por Tardif e Harrisson (2005) e as variáveis atribuídas à cada uma 

das cinco dimensões servirão de lente teórica para a análise a ser realizada no presente estudo. 

 

Quadro 2 - As dimensões de análise da inovação social 
Transformações Caráter Inovador Inovação Atores Processos 

Contexto macro / 

micro 
- crise 

- ruptura 

- descontinuidades 

- modificações 

estruturais 

 

Econômicas:  
- emergência 

- reconversão 

- ajustamento 

- relações de 

trabalho/produção/ 

consumo 

 

Sociais: 
- recomposição 

- reconstrução 

- exclusão/ 

marginalização  

- prática 

- mudança  

- relações sociais/ de 

gênero  

 

Modelo:  
- de trabalho 

- de desenvolvimento 

- de Quebec 

- de governança 

 

Economia:  
- do saber/ 

conhecimento 

- mista 

- social 

 

Ação social:  
- tentativas 

- experimentos 

- políticas 

- programas 

- arranjos 

institucionais 

- regulação social 

 

Escala:  
- local 

 

Tipos:  
- técnica 

- sociotécnica 

- social 

- organizacional 

- institucional 

 

Finalidade:  
- bem comum 

- interesse geral 

- interesse   coletivo 

- cooperação 

 

Sociais:  
- movimentos 

cooperativos/ 

comunitários/ 

associativos 

- sociedade civil 

- sindicatos 

 

Organizações:  

- empresas 

- organizações da 

economia social 

- organizações 

coletivas 

- destinatários 

 

Instituições: 

- Estado 

- identidade 

- valores/normas 

 

Intermediários: 

- comitês 

- redes sociais/de 

alianças/de 

inovação 

Modo de 

coordenação: 
- avaliação 

- participação 

- mobilização 

- aprendizagem 

 

Meios:  
- parcerias 

- concertação 

- integração 

- negociação 

- empoderamento 

- difusão 

 

Restrições: 
- complexidade 

- incerteza 

- resistência 

- tensões 

- compromissos 

- rigidez 

institucional 

 

Fonte: Adaptado de Tardif e Harrisson (2005). 

 

Como já mencionado anteriormente, a escolha do modelo justifica-se pela abrangência 

do estudo realizado e pelo detalhamento da análise feita pelos autores, contemplando diversos 

casos estudados, dos quais se depreenderam as dimensões e suas variáveis. Além disso, trata-

se de um estudo elaborado a partir das atividades de pesquisa do CRISES, uma importante 
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instituição canadense, reconhecida mundialmente pelos trabalhos no campo da inovação social. 

Os estudos do Centro estão estruturados em quatro eixos, dedicados à análise das dimensões da 

inovação social e do processo de transformação social associado: 1) Políticas e práticas sociais, 

2) Território e comunidades locais, 3) Empreendimentos coletivos, 4) Trabalho e emprego 

(CRISES, 2017).  

Alinhada a esses quatro eixos de pesquisa, a definição de inovação social dada pelo 

CRISES (2017) são de novos arranjos sociais, organizacionais ou institucionais, ou mesmo 

novos produtos ou serviços, com um objetivo social explícito, decorrente, de forma voluntária 

ou não, de uma ação iniciada por um indivíduo ou um grupo de indivíduos para responder a 

uma aspiração, atender a uma necessidade, fornecer uma solução para um problema ou 

aproveitar uma oportunidade de ação para modificar as relações sociais, transformando um 

quadro de ação ou propondo novas orientações culturais.  

 

2.4.1 As cinco dimensões de análise propostas por Tardif e Harrisson (2005) 

 

A discussão em torno da dimensão “Transformações” parte do entendimento de 

Petitclerc (2003 apud TARDIF; HARRISSON, 2005) sobre os elementos que comporiam uma 

teoria das transformações sociais. De acordo com o autor, mais do que a simples capacitação 

dos atores na defesa de seus interesses pessoais, as inovações sociais seriam a capacidade dos 

atores de cooperar uns com os outros, particularmente nas redes e nos movimentos sociais, 

permitindo que, com o objetivo de pensar o novo, eles se libertem das limitações 

organizacionais e institucionais.  

Assim, para Tardif e Harrisson (2005), determinadas mudanças podem levar à ruptura 

ou à descontinuidade de uma dada estrutura do sistema social que, até então, encontrava-se 

vigente, acarretando modificações estruturais. As modificações estruturais, por sua vez, dariam 

contorno a um ambiente problemático, para o qual os atores seriam obrigados a repensar suas 

ações e a formular novas respostas econômicas e sociais. Esse cenário problemático, portanto, 

que impulsiona a criação de novas respostas, constitui o contexto em que as inovações sociais 

acontecem. Tardif e Harrisson (2005) referem-se a alguns tipos de crise que podem provocar 

situações insatisfatórias em um dado ambiente, como a crise do desemprego, a crise das 

instituições (especialmente do Estado) e a crise da ligação social. Dessa forma, o contexto 

macro e micro, isto é, os motivadores contextuais para o surgimento das inovações sociais, seria 

o primeiro ângulo de análise desta dimensão. 
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No caso do contexto macro, os autores do CRISES tratam, geralmente, de mudanças e 

processos macroestruturais, como a globalização, a transição do fordismo para o pós-fordismo 

ou pós-taylorismo, as novas exigências da concorrência e da competitividade, a intensificação 

do comércio e do livre comércio, os avanços tecnológicos e etc. Já o contexto micro diz respeito 

aos diferentes efeitos que as mudanças nos níveis macroestrutural e macrossocial podem ter no 

contexto particular, isto é, onde ocorre a situação-problema (uma organização, um setor, um 

território ou uma comunidade), de acordo com as escalas, setores e atores envolvidos. Para a 

análise dessas condições locais, Tardif e Harrisson (2005) apresentam os seguintes elementos: 

reconhecimento de um problema ou de uma demanda insatisfeita; dinâmica para a ação social 

(coesão, sentimento de adesão, capacidade de mobilizar recursos internos e externos) e 

posicionamento das instituições em relação à mudança (como programas e políticas públicas).  

Segundo os autores, então, essas mudanças nos contextos macro e micro acarretariam 

impactos nas estruturas econômicas e sociais, também em termos macro e micro, constituindo 

os outros dois ângulos de análise dessa primeira dimensão. Sob o segundo ângulo, analisam-se 

as transformações, mais ou menos radicais, nas estruturas econômicas locais, regionais e 

nacionais, que modificam as relações de trabalho, produção e consumo. Essas transformações 

vão desde a adaptação (ajustamento) das estruturas econômicas, passando pela adoção de novas 

trajetórias (reconversão), até a criação de estruturas de produção completamente novas 

(emergência). Sob o terceiro ângulo, interessa-nos analisar a mudança social e os mecanismos 

que a induzem, resultando em recomposição/reconstrução dos laços sociais, através da adoção 

de novas práticas e pela modificação das relações sociais (incluindo as relações de gêneros). 

Uma das maiores preocupações, aqui, diz respeito às situações de exclusão e marginalização 

social e econômica ligadas às transformações estruturais (TARDIF; HARRISSON, 2005).  

Diante desse contexto de transformações estruturais, Tardif e Harrisson (2005) 

acreditam que a inovação se encontraria nas respostas trazidas pelos atores às crises. Essas 

soluções, portanto, não seriam “novas”, mas inovadoras segundo as condições especificas do 

meio onde surgem. Dessa forma, na segunda dimensão da inovação social, o “Caráter 

Inovador”, as soluções ou respostas inovadoras seriam obtidas a partir de uma ação social, que 

se daria por meio da implementação de novos arranjos institucionais entre os atores e de novas 

formas de regulações sociais (TARDIF; HARRISSON, 2005).  

De acordo com esses autores, inicialmente, as soluções passariam por uma fase de 

tentativa e erro, designadas “tentativas” ou “experimentos”. Em seguida, durante sua 

implementação, novos programas ou novas políticas públicas poderiam favorecer, apoiar ou 

restringir o surgimento destas novas práticas sociais e/ou econômicas. Passado certo tempo de 
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implementação, as soluções adotadas que demonstrassem seus benefícios sociais e/ou 

econômicos tenderiam a ser institucionalizadas. De um ponto de vista macro, o conjunto destas 

inovações originariam, então, novos modelos (de trabalho, de desenvolvimento, de governança 

ou o modelo de Quebec) e uma “nova economia” (do conhecimento, mista ou social). 

Em relação a esses novos modelos, Tardif e Harrisson (2005) afirmam que o modelo de 

desenvolvimento está associado, geralmente, às inovações sociais que têm o Estado como ator 

principal. O modelo de trabalho refere-se, principalmente, às inovações sociais geradas em 

organizações, relacionadas a novas formas de organização do trabalho e que levam em conta os 

grupos de interesse que cooperam para atingir metas de produtividade. Já o modelo de 

governança tem foco nas inovações sociais caracterizadas por parcerias entre o poder público e 

outras instituições.  

Por fim, o modelo de Quebec está associado às inovações sociais do sistema Quebec, 

isto é, pertencentes à Economia Social. Tardif e Harrisson (2005) apontam que o surgimento e 

desenvolvimento de uma Economia Social e Solidária, na província do Quebec, deu origem a 

iniciativas envolvendo diferentes atores, integrantes de diversos setores, público ou privado, o 

que resultou em um modelo de desenvolvimento emergente. Dessa forma, a resolução dos 

problemas sociais poderia estar focada em uma “nova” Economia Social ou uma “nova” 

Economia Mista, esta última caracterizada por iniciativas que contemplem interesses gerais 

(bem comum) e coletivos (de um conjunto de pessoas com interesses próprios), como, por 

exemplo, cooperativas de crédito. 

A terceira dimensão proposta, a “Inovação”, trata da classificação dada pelo CRISES 

para os principais tipos de inovações sociais: técnica (de produto ou tecnologia, que geram 

melhorias no bem-estar dos indivíduos), sociotécnica (desenvolvimento de alguma tecnologia 

dentro do contexto organizacional), organizacional (também ocorrem dentro das organizações, 

mas trazem melhorias especificamente para as necessidades dos funcionários), institucional 

(soluções a partir da atuação do Estado, como a formulação de novas leis, regras e acordos, que 

levem a melhorias nas áreas da saúde, do emprego, entre outras) e social. Conforme Tardif e 

Harrisson (2005), nesta última classificação se enquadrariam as inovações sociais que mais 

tomam a forma de “sociais”, isto é, aquelas que são desenvolvidas por atores da sociedade civil 

e não promulgadas em uma organização, empresa ou pelo Estado. É, portanto, nesta última 

perspectiva, que a Economia Social do Quebec é discutida, já que, através de uma forma de 

governança cooperativa, gera empregos e novas relações de trabalho. 

No que diz respeito à escala onde os processos de inovação se iniciam, os pesquisadores 

do CRISES entendem que as inovações, independentemente do tipo, são, por natureza, locais e 
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localizadas. Dessa forma, a inovação social seria um processo localizado, iniciado por 

diferentes atores, que buscam modificar as interações entre si (cooperação) e com seu ambiente 

organizacional e institucional, com o objetivo de neutralizar os efeitos das crises, na tentativa 

de conciliar os diferentes níveis de interesses individuais e coletivos, para atingir o bem comum 

(TARDIF; HARRISSON, 2005).  

De acordo com Tardif e Harrisson (2005), como os atores da inovação podem ser 

múltiplos (sociais, organizacionais, institucionais e intermediários), o foco dos pesquisadores 

do CRISES, na dimensão “Atores”, concentra-se no estudo das interações estabelecidas, entre 

eles, durante o processo de inovação, nos diferentes setores e em níveis variados. Esses 

relacionamentos diversos, por sua vez, acabam originando novos atores, os chamados “atores 

híbridos” (comitês – comissões bi ou tripartites) e as redes sociais de alianças ou de inovação. 

Dessa forma, os atores sociais podem incluir atores da sociedade civil, de movimentos 

cooperativistas ou associativistas, de sindicatos ou de associações comunitárias. Os atores 

organizacionais envolvem empresas, organizações da Economia Social, organizações coletivas 

e beneficiários/destinatários (shareholders) das organizações privadas. Os atores institucionais 

abarcam as instituições, como o Estado, assim como, a identidade e as normas ou valores de 

cada ator. Por fim, os comitês e as redes sociais de alianças ou de inovação constituem os atores 

intermediários (TARDIF; HARRISSON, 2005). 

Para esses autores, as interações e os relacionamentos estabelecidos entre os diferentes 

atores também levam à “miscigenação” de identidades, valores e normas que, tradicionalmente, 

são manifestadas de maneira fixa, por atores em papéis e funções definidos e reconhecidos pelas 

instituições vigentes. Essa miscigenação, por sua vez, leva à aprendizagem coletiva, isto é, os 

atores aprendem novos conhecimentos e novas habilidades, ocorrendo um intercâmbio de 

informações e de formação. A aprendizagem coletiva pode, então, levar à geração de novas 

regras e de novos padrões sociais, transformando os modos de governança de um território. 

No que diz respeito à dimensão “Processos”, Tardif e Harrisson (2005) afirmam que 

interessa, sobretudo, entender os modos de coordenação utilizados no processo de inovação, os 

meios percorridos para alcançar seus objetivos e as restrições que afetam e podem reduzir o 

potencial inovador de um projeto.  

Quanto aos meios, entende-se que o objetivo final dos projetos de inovação é que todos 

os atores estratégicos invistam no processo (integração). Para chegar a esse objetivo, entretanto, 

relações precisam ser estabelecidas (negociação, concertação) e acordos formais e informais 

(parcerias) firmados, permitindo a “boa governança” do projeto. Neste sentido, diferentes 
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meios, mais ou menos coercitivos, poderão ser usados para este fim, desde situações de 

integração forçada à participação voluntária (TARDIF; HARRISSON, 2005). 

Quanto aos modos de coordenação, o processo de inovação é frequentemente descrito 

como um processo de aprendizagem coletiva, no qual a participação e a mobilização de 

múltiplos atores são colocadas em perspectiva. De acordo com Favreau (1998 apud TARDIF; 

HARRISSON, 2005), a mobilização possui uma tripla perspectiva: reunir os atores que 

representam toda a sociedade (sindicatos, empregadores, cidadãos, associações e organizações 

do setor público); encontrar soluções para os problemas econômicos e sociais a partir da 

contribuição de cada um dos atores envolvidos, sem intervenção do Estado; e buscar novos 

modelos de desenvolvimento nos quais o "social" e o "econômico" se articulam de maneira 

diferente. Além da mobilização, destaca-se o papel da participação dos atores, em especial, a 

participação dos próprios usuários. Nessa perspectiva, a participação voluntária é tida como 

importante, visto que as inovações sociais são iniciativas coletivas e que deve existir uma boa 

governança para a sua efetivação (TARDIF; HARRISSON, 2005). 

 Outro modo de coordenação destacado é a avaliação dos processos e das consequências 

do projeto, o que permitiria um melhor entendimento e controle das possíveis restrições, tais 

como a complexidade e a incerteza das dinâmicas, a resistência dos atores, as tensões 

provocadas pela novidade e as exigências da formulação de compromissos. Além disso, a 

avaliação serviria também para revelar certas rigidezes institucionais, que restringem os 

processos de inovação e sua difusão (TARDIF; HARRISSON, 2005).  

 As cinco dimensões aqui apresentadas, portanto, contemplam o processo de inovação 

social desde sua concepção, a partir da análise do contexto que motivou o seu desenvolvimento, 

passando pelo processo de implementação da inovação social e pelos atores envolvidos neste 

processo, até a avaliação dos impactos dessas ações, incluindo, a busca pelo aprimoramento das 

práticas adotadas, no sentido de melhor alcançar os seus objetivos. 

 

2.5 Estudos bibliométricos e empíricos anteriores sobre inovação social 

 

Os quadros apresentados nesta subseção trazem um levantamento de estudos anteriores 

sobre inovação social. O Quadro 3 dedica-se aos estudos bibliométricos anteriores sobre o tema, 

publicados no Brasil, nos dois últimos anos (2016 e 2017). O Quadro 4 refere-se aos estudos 

empíricos anteriores que utilizam, como lente teórica de pesquisa, no todo ou em parte, o 

modelo de dimensões da inovação social de Tardif e Harrisson (2005), adotado nesta pesquisa. 
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Quadro 3 – Estudos bibliométricos sobre inovação social 
Título Autor/Ano Objetivo Metodologia Resultados 

Inovação social e 

empreendedorismo 

social: uma análise sob a 

perspectiva da economia 

solidária. 

Medeiros et 

al. (2017). 

Explorar a relação 

entre inovação 

social e 

empreendedorismo 

social, sob a 

perspectiva da 

economia solidária.  

Análise 

bibliométrica 

de caráter 

quantitativo e 

qualitativo, 

com fins 

exploratórios. 

O conceito de economia 

solidária funciona como um 

vetor de promoção para que 

se projetem ideias de 

inovação social, 

concretizadas, muitas vezes, 

através de empreendimentos 

sociais. 

Análise do uso de teorias 

organizacionais em 

estudos da inovação 

social: uma revisão 

sistemática da literatura 

nacional e internacional. 

Sousa, 

Sagatto e 

Silva (2017). 

Analisar como as 

teorias 

organizacionais 

estão sendo 

aplicadas para 

estudar o campo da 

inovação social. 

Revisão 

sistemática da 

literatura e 

pesquisa 

descritiva. 

O campo da inovação social 

está evoluindo e diferentes 

abordagens para definir e 

dar sustentação teórica estão 

sendo utilizadas. 

Panorama da inovação 

social no Brasil pelas 

lentes da pós-graduação 

stricto sensu. 

Medeiros 

(2017). 

Apresentar o 

panorama dos 

estudos sobre 

inovação social no 

Brasil, no âmbito da 

pós-graduação 

stricto sensu. 

Pesquisa 

bibliográfica 

com 

evidências 

qualitativas. 

A inovação social continua 

sendo um tema emergente 

de pesquisa, com carência 

de estudos teórico-empíricos 

na área. 

Inovação social: revisão 

bibliográfica dos estudos 

de casos publicados na 

base de dados SPELL e 

anais da ANPAD. 

Rocha et al. 

(2017). 

Analisar como a 

inovação social tem 

sido caracterizada 

nos estudos 

brasileiros. 

Pesquisa 

bibliográfica 

com 

evidências 

qualitativas. 

Os estudos de caso 

brasileiros sobre inovação 

social consideram as 

dimensões propostas por 

Tardif e Harrisson (2005). 

Inovação social: um 

estudo bibliométrico do 

estado da arte em 

periódicos nacionais da 

área de administração. 

Moreira, 

Santos e 

Cabral 

(2017). 

Verificar o estado 

da arte da produção 

científica nacional 

sobre inovação 

social na área de 

administração. 

Estudo 

bibliométrico 

de caráter 

quantitativo e 

qualitativo. 

O ano de 2013 marca o 

aumento da produção 

científica nacional sobre o 

tema; há predominância de 

pesquisas qualitativas e 

descritivas e preferência 

pelo estudo de caso. 

Uma visão geral sobre a 

pesquisa em inovação 

social: guia para estudos 

futuros. 

Agostini et 

al. (2017). 

Analisar a pesquisa 

no campo da 

inovação social na 

área de gestão de 

negócios. 

Revisão 

sistemática da 

literatura. 

As tendências vinculam a 

inovação social à teoria 

institucional, à teoria dos 

movimentos sociais, ao 

poder e à perspectiva de 

múltiplos atores. 

Inovação social e 

empreendedorismo 

social: trajetórias 

delineadas nas 

publicações da 

ANPAD. 

Melo et al. 

(2016). 

Apresentar o 

estágio da produção 

nacional sobre 

Inovação Social e 

Empreendedorismo 

Social na área de 

Administração. 

Pesquisa 

qualitativa e 

exploratório-

descritiva. 

Pouco avanço do campo de 

conhecimento sobre os 

temas; necessidade de 

compreensão de 

pressupostos 

epistemológicos. 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

Dos sete trabalhos apresentados no Quadro 3, quatro dedicam-se a analisar o panorama 

das pesquisas nacionais sobre inovação social, essa tendência acompanha a evolução dos 

estudos empíricos sobre o tema no Brasil, que vêm crescendo nos últimos anos. Outros três 

trabalhados debruçam-se ou exclusivamente sobre a literatura internacional (AGOSTINI et al., 
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2017) ou envolvem literatura nacional e internacional (SOUSA; SAGATTO; SILVA, 2017; 

MEDEIROS et al., 2017), demonstrando que os avanços na produção científica nacional já 

permitem a realização de estudos em conjunto com as perspectivas internacionais. Os resultados 

apresentados no quadro 3 indicam que o campo da inovação social está em processo de 

construção e que diferentes abordagens teóricas começam a lhe dar maior sustentação científica. 

 

Quadro 4 – Estudos empíricos sobre as dimensões de análise da inovação social  
Título Autor/Ano Objetivo Metodologia  Resultados 

Projeto de 

equoterapia Aliança 

sob a perspectiva 

das dimensões da 

inovação social. 

Geiser, 

Parisotto e 

Ferrari 

(2017). 

Analisar se o 

projeto de 

equoterapia Aliança 

é socialmente 

inovador, sob a 

perspectiva do 

modelo de Tardif e 

Harrisson (2005). 

Pesquisa 

qualitativa e 

exploratória e 

estudo de 

caso. 

O projeto auxilia no 

processo de 

aprendizagem coletiva, 

transformando a 

comunidade local e, 

portanto, contemplando 

as características de uma 

inovação social, segundo 

os autores. 

Dimensões da 

inovação social e os 

papéis do ator 

organizacional: a 

proposição de um 

framework. 

 

Correia, 

Oliveira e 

Gomez 

(2016). 

Propor um 

framework que 

envolva a análise 

das dimensões da 

inovação social e 

dos papéis 

desempenhados 

pelo ator 

organizacional. 

Pesquisa 

qualitativa e 

estudo de 

caso. 

O ator organizacional 

tem um papel de 

liderança entre as 

iniciativas de inovação 

social; suas ações foram 

mapeadas em um modelo 

operacional analítico. 

Teto como prática 

de inovação social. 

Schutz e 

Sehnem 

(2016). 

Analisar se a 

implementação do 

projeto TETO 

(programa de 

habitação social) é 

uma prática de 

inovação social. 

Pesquisa 

qualitativa e 

descritiva e 

estudo 

de caso. 

O projeto atende aos 

preceitos da inovação 

social, pois evidencia 

uma grande parte dos 

elementos das dimensões 

da inovação social 

descritas no 

modelo de Tardif e 

Harrisson (2005). 

Inovação social e 

tecnologia social: o 

caso da cadeia curta 

de agricultores 

familiares 

e a alimentação 

escolar em Porto 

Alegre/RS. 

Franzoni e 

Silva (2016). 

Analisar o caso 

estudado sob 

as seguintes 

perspectivas: 

inovação social, 

tecnologia social e 

cadeias 

agroalimentares 

curtas. 

Estudo de caso 

e pesquisa 

bibliográfica. 

Todas as dimensões 

de inovação social 

estavam presentes; todos 

os aspectos 

de tecnologia social 

foram encontrados e os 

aspectos de cadeias 

agroalimentares curtas 

presentes auxiliaram no 

processo de inovação e 

tecnologia social. 

As dimensões da 

inovação social: um 

estudo de caso no 

Instituto Oncoguia. 

Agostini, 

Silva e 

Langoski 

(2015). 

Identificar, no 

Instituto Oncoguia, 

a existência ou 

inexistência de 

inovação social, por 

meio da observação 

de cinco dimensões. 

Pesquisa 

qualitativa e 

exploratória e 

estudo de 

caso. 

Há inovação social no 

Instituto Oncoguia, pois 

foi identificada a 

existência de fatores 

inovadores na forma de 

atuar junto aos familiares 

e pacientes com câncer 

nas cinco dimensões 

observadas.  
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Dimensões 

analíticas para 

identificação de 

inovações sociais: 

evidências de 

empreendimentos 

coletivos 

Maurer e 

Silva (2014). 

Avaliar em que 

medida 

empreendimentos 

coletivos no setor 

de artesanato são 

consistentes com as 

dimensões da 

inovação social. 

Pesquisa 

qualitativa e 

estudo de 

casos 

múltiplos 

As dimensões analíticas 

utilizadas são adequadas 

para a compreensão dos 

elementos identificados 

na formação dos 

empreendimentos 

coletivos estudados. 

Dimensões da 

inovação social e 

promoção do 

desenvolvimento 

econômico local no 

semiárido cearense. 

Souza e 

Silva Filho 

(2014). 

Analisar as 

dimensões da 

inovação social nas 

atividades da 

Agência de 

Desenvolvimento 

Econômico Local 

(ADEL). 

Pesquisa 

qualitativa e 

estudo de 

caso. 

Foram evidenciadas 

variáveis emergentes 

para o quadro síntese das 

dimensões da inovação 

social de Tardif e 

Harrisson (2005). 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

A maior parte dos artigos que compõem o Quadro 4 são resultantes de pesquisas 

desenvolvidas no âmbito da elaboração de dissertações de mestrado ou teses de doutorado. 

Percebe-se o predomínio de estudos de natureza qualitativa e do uso de estudo de caso como 

estratégia de pesquisa. Também é possível notar que se tratam de estudos recentes, entre os 

anos de 2014 e 2017, o que indica um interesse proeminente da comunidade científica em 

entender o processo de inovação social a partir da análise de dimensões propostas na literatura. 

Dessa forma, ressalta-se, mais uma vez, a relevância do modelo desenvolvido por Tardif e 

Harrisson (2005), visto que, as dimensões de análise propostas por esses autores têm sido 

amplamente utilizadas como lente teórica em diversos estudos empíricos, contribuindo para a 

solidificação do modelo e para o desenvolvimento de uma teoria da inovação social aplicada à 

realidade nacional, por meio do estudo de diferentes casos de inovação social no Brasil.  
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3 METODOLOGIA 

 

 Esta seção expõe detalhadamente as escolhas metodológicas adotadas neste trabalho, 

para atingir os objetivos delineados, nos seguintes aspectos: tipologia do estudo – quanto a 

natureza, aos fins e aos meios; unidades de análise investigadas; identificação dos sujeitos da 

pesquisa e métodos de coleta e análise de dados utilizados.  

 

3.1 Tipologia  

 

De acordo com Bignetti (2011), no processo de inovação social, a descrição de como 

surgem às ideias, como se dá a interação entre os sujeitos, quais as controvérsias que resultam 

e como elas são resolvidas são aspectos importantes para a investigação. Por isso, essa pesquisa 

constitui-se em um estudo de natureza qualitativa, que busca investigar como são estabelecidas 

as relações entre o objeto de estudo e o contexto no qual ele está inserido, a fim de abordar um 

fenômeno sobre o qual se conhece pouco e obter novas perspectivas sobre questões das quais 

não se sabe muito (CORBIN; STRAUSS, 1990).  

 Segundo Vergara (2009), uma pesquisa por ser classificada quanto aos meios e aos fins 

a que se destina. Quanto aos fins, esse estudo é do tipo descritivo-exploratória. Enquanto 

descritiva, essa pesquisa objetiva desenhar o quadro de uma situação, pessoa ou evento, a partir 

da coleta de dados pertinentes ao problema delineado, no intuito de dizer como é e como se 

manifesta o fenômeno estudado (GRAY, 2012; SAMPIERE; COLLADO; LUCIO, 2013). 

Dentro desta perspectiva, pretende-se descrever como se manifestam e se caracterizam as 

dimensões da inovação social no caso da Fundação Casa Grande – Memorial do Homem 

Kariri. Enquanto exploratória, essa pesquisa debruça-se sobre um tema ou problema de 

pesquisa pouco estudado e sobre o qual ainda se tem muitas dúvidas: as dimensões do processo 

de inovação social (SAMPIERE; COLLADO; LUCIO, 2013).      

Quantos aos meios, a estratégia de pesquisa aqui utilizada é o estudo de caso, uma 

“investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da 

vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente 

definidos” (YIN, 2010, p. 32).  Conforme Yin (2010), na realização de estudos de casos, os 

pesquisadores podem optar por estudar um caso único ou casos múltiplos; estudos de casos 

únicos justificam-se, entre outras situações, quando o caso em questão é revelador a respeito do 

fenômeno que está sendo estudado. Dessa forma, foi realizado um estudo de caso único na 

Fundação Casa Grande – Memorial do Homem Kariri, uma instituição que faz parte de um 
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ecossistema do terceiro setor do qual, especialmente sob o angulo da inovação social como 

processo, cada vez mais se observam organizações sociais surgindo sob formatos variados de 

gestão, participação e tipos de serviços prestados.   

A Fundação Casa Grande trata-se de uma instituição reconhecida nacional e 

internacionalmente, através de diversos prêmios, como a Comenda da Ordem do Mérito 

Cultural e o Prêmio Economia Criativa, ambos concedidos pelo Ministério da Cultura do Brasil 

e O Prêmio Criatividade Patativa do Assaré da UNICEF- Fundo das Nações Unidas para a 

Infância (FUNDAÇÃO CASA GRANDE, 2017b). Portanto, dada sua relevância social nos 

processos de minimização de desigualdade, capacitação e potencial para gerar movimentos 

sociais, um olhar particular para esse caso, visivelmente reconhecido pela sociedade, não pode 

ser descartado de estudos científicos. 

 

3.2 Unidades de análise 

 

De acordo com Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (1998), a definição da unidade de 

análise requer a decisão sobre o que interessa investigar, que pode ser uma organização, um 

grupo, diferentes grupos em uma comunidade ou determinados indivíduos. Ainda, segundo os 

mesmos autores, embora seja necessário que cada caso tenha uma unidade de análise distinta, 

nada impede que se utilize mais de uma unidade de análise no mesmo estudo. 

Dessa forma, o presente estudo tem como unidades de análise não só uma organização, 

no caso, a Fundação Casa Grande – Memorial do Homem Kariri, mas também um grupo dentro 

de uma comunidade, isto é, o grupo formado pelos moradores da cidade de Nova Olinda que 

tenham sido beneficiados pelas atividades desenvolvidas na Fundação. 

 

3.3 Sujeitos da pesquisa 

 

De acordo com Bignetti (2011), a inovação social é um processo de aprendizagem 

coletiva, pois sua concepção, desenvolvimento e aplicação baseiam-se no potencial dos 

indivíduos e dos grupos envolvidos que se relacionam e cooperam entre si. Assim, opera-se por 

meio de uma constante relação entre desenvolvedores e beneficiários, num processo de 

construção social resultante da interação entre os atores participantes. O processo de criação e 

implantação da inovação social, portanto, efetiva-se através da participação ativa dos usuários 

no seu desenvolvimento, por isso, o usuário não é visto apenas como beneficiário, mas como 

um participante efetivo ao longo do processo. Dessa forma, os sujeitos desta pesquisa foram 
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divididos em dois grupos: os desenvolvedores, compostos pelos indivíduos formalmente 

responsáveis pela direção da Fundação Casa Grande e os beneficiários, que são ao mesmo 

tempo usuários e participantes ativos do processo de inovação social.  

Dentro dessa perspectiva, identificam-se como desenvolvedores da Fundação, os seus 

fundadores e os membros do atual Conselho Cultural. No que se refere aos fundadores, o casal 

Alemberg Quindins e Rosiane Limaverde, o primeiro ocupa a função de diretor-presidente da 

Casa Grande, enquanto a segunda ocupou o cargo de diretora do Conselho Científico até o seu 

falecimento, em 20 de março de 2017. De acordo com o Estatuto, compete ao diretor-presidente 

dirigir e administrar a Fundação Casa Grande e compete ao Conselho Cultural, constituído de 

cinco jovens maiores de 18 anos beneficiados pelo trabalho da Fundação, zelar pelo efetivo 

cumprimento da finalidade da Fundação (FUNDAÇÃO CASA GRANDE, 2017c). 

No grupo dos beneficiários, por sua vez, estão incluídos os “Meninos e Meninas da Casa 

Grande” e o grupo de “Mães da Casa Grande”.  O grupo de “Mães da Casa Grade” surgiu em 

2002, com o objetivo de integrar os pais das crianças e jovens da Fundação ao projeto 

educacional ali desenvolvido, através de um plano ordenado de geração de renda familiar 

complementar, a partir do qual teve origem o empreendimento social “Agência de Turismo 

Comunitário”, constituído de pousadas familiares que atuam dentro de um contexto de turismo 

de experiência, que preza pela conservação ambiental e pela valorização da produção, da cultura 

e da identidade local (TURISMO COMUNITÁRIO FCG, 2017a; 2017b). Em relação aos 

“Meninos e Meninas da Casa Grande” optou-se por entrevistar apenas ex-participantes, visto 

que duas das cinco dimensões da inovação social analisadas (Transformações e Caráter 

Inovador) remetem a características do contexto social e econômico local e da Fundação à época 

de sua constituição, período não acompanhado pelas crianças de hoje.  

O Quadro 5 traz informações sobre o perfil dos sujeitos entrevistados, correspondentes 

aos grupos acima definidos.    

 

Quadro 5 – Perfil dos sujeitos da pesquisa 
Grupo Código Sexo Idade Escolaridade Relação com a Fundação 

 

 

 

Beneficiários 

B1 F 61  5º ano do fundamental “Mãe da Casa Grande” 

B2 F 60 Especialização “Mãe da Casa Grande” 

B3 F 56 Ensino médio “Mãe da Casa Grande” 

B4 F 50 8º ano do fundamental “Mãe da Casa Grande” 

B5 F 44 Ensino médio “Mãe da Casa Grande” 

B6 F 37 Especialização Ex-participante 

B7 F 35 Mestrado Ex-participante 
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Desenvolvedores 

D1 M 52 Superior incompleto Diretor-presidente 

D2 M 34 Superior completo Membro do Conselho Cultural 

D3 M 31  Superior incompleto Membro do Conselho Cultural 

D4 F 29 Superior completo Membro do Conselho Cultural 

D5 M 25 Superior completo Membro do Conselho Cultural 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

 Como é possível notar no Quadro 5, foram entrevistados sete sujeitos do grupo de 

beneficiários e cinco sujeitos do grupo de desenvolvedores, totalizando doze sujeitos da 

pesquisa. No caso do grupo de desenvolvedores, foram entrevistados o diretor-fundador e 

quatro dos cinco membros do Conselho Cultural, optou-se por deixar um dos membros de fora 

da coleta por se tratar de um sujeito que acumulava pouco da vivência relacionada ao período 

de constituição da Fundação. No que se refere ao grupo dos beneficiários, foram entrevistas 

todas as cinco “mães da Casa Grande” cujas pousadas familiares encontram-se atualmente 

ativas; os dois ex-participantes entrevistados foram identificados a partir de indicações dos 

desenvolvedores entrevistados, uma terceira entrevista agendada acabou sendo desmarcada 

pelo sujeito. Destaca-se, neste sentido, a dificuldade de entrar em contato com ex-participantes, 

em especial aqueles que não estão mais diretamente envolvidos com as atividades da Fundação.     

 

3.4 Coleta de dados 

 

De acordo com Yin (2010), a fase de coleta de dados em uma pesquisa deve seguir 

alguns princípios, como a utilização de: a) várias fontes de evidências; b) um banco de dados 

para o estudo de caso, no qual exista uma reunião formal das evidências distintas; e c) um 

encadeamento de evidências, através de ligações explícitas entre as questões elaboradas, os 

dados coletados e as conclusões do estudo. O mesmo autor destaca que, no estudo de caso, 

existem seis fontes de evidências principais: a) a documentação; b) os registros em arquivos; c) 

as entrevistas; d) a observação direta; e) a observação participante; e f) os artefatos físicos. No 

estudo de caso em questão, os métodos de coleta de dados adotados são a entrevista 

semiestruturada, a pesquisa documental e a técnica de observação direta.  

Em relação à entrevista, o roteiro teve como lente teórica principal o trabalho de Tardif 

e Harrisson (2005) sobre as dimensões da inovação social, com foco nos cinco objetivos 

específicos aqui propostos. De acordo com Godoy (2010), a entrevista semiestruturada tem 

como objetivo principal compreender os significados que os entrevistados atribuem às questões 
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e situações relativas ao tema de interesse e são pertinentes quando o assunto a ser pesquisado é 

complexo ou pouco explorado. Assim, foram elaborados dois roteiros de entrevistas distintos 

(Apêndices A e B), um para cada grupo de sujeitos pesquisados (desenvolvedores e 

beneficiários). Além da lente teórica principal desse estudo, os roteiros também foram 

inspirados nos instrumentos de coleta de dois trabalhos de dissertação anteriores, de Maurer 

(2011) e Souza (2014). Os Quadros 6 e 7 esclarecem como estão relacionados os objetivos 

específicos e as perguntas dos roteiros de cada um dos instrumentos de coleta. 

 

Quadro 6 – Relação entre os objetivos específicos e o roteiro do grupo desenvolvedores 
Objetivo específico Perguntas do roteiro 

Analisar os elementos da 

dimensão “Transformações” 

Como era a realidade econômica e social da comunidade local e das pessoas 

envolvidas à época da constituição da FCG?  

O que motivou a atuação no campo escolhido? 

Antes da FCG, você tem conhecimento de alguma ação desenvolvida 

buscando atender aos desafios da região?  

Houve alguma tentativa (experimento) semelhante à FCG? 

Como a constituição da FCG foi vista pela comunidade local no início? 

Analisar os elementos da 

dimensão “Caráter Inovador” 

Como se deu o processo de constituição da FCG? 

Qual o modelo de gestão adotado pela FCG? 

Como a FCG busca gerar valor econômico ou social no sentido de contribuir 

com o desenvolvimento econômico local?   

Alguma tentativa/experimento inicial da FCG acabou frustrada? 

Analisar os elementos da 

dimensão “Inovação” 

Qual a abrangência das ações da FCG? 

Quais são os públicos beneficiados (de forma direta e indireta) pela FCG? 

Como ela é vista pela comunidade local hoje? 

Quais são as atividades desenvolvidas pela FCG? 

Qual é o objetivo principal (interesses/necessidades que atende) da FCG? 

Analisar os elementos da 

dimensão “Atores” 

Quais são os atores envolvidos na promoção da inovação social na FCG? 

Como são estabelecidas as relações entre os atores envolvidos na FCG? 

Analisar os elementos da 

dimensão “Processos” 

Como se dá a participação e a mobilização dos atores na FCG? 

Há um sistema de avaliação das atividades e/ou dos seus impactos?   

Como se dá o processo de integração entre os atores envolvidos? 

Que tipo de restrições ou dificuldades foram/são encontradas no 

desenvolvimento das atividades da FCG? 

Como se dá o intercâmbio de informações e experiências entre os atores? 

O exemplo da FCG foi disseminado para outros contextos? 

O que sua experiência pessoal com a FCG lhe proporcionou até agora? 

 Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

 Muito embora os dois roteiros guardem algumas semelhanças entre si, o roteiro de 

entrevista orientado para os desenvolvedores (Quadro 6) é mais extenso no que se refere às 

perguntas voltadas para as três primeiras dimensões. Isto acontece porque as duas primeiras 

dimensões dizem respeito a elementos presentes na dinâmica dos primeiros anos de constituição 

da iniciativa e a terceira dimensão diz respeito a aspectos institucionais, como a finalidade da 

organização e o público atendido. Nesses casos, portanto, acredita-se que os desenvolvedores 

têm maior conhecimento sobre os dados de interesse desta pesquisa do que os beneficiários.  
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Quadro 7 – Relação entre os objetivos específicos e o roteiro do grupo beneficiários 
Objetivo específico Perguntas do roteiro 

Analisar os elementos da 

dimensão “Transformações” 

Como era a realidade da comunidade local antes da contribuição da FCG?  

Em termos econômicos e sociais, como era a vida das pessoas? 

Que tipo de tentativa de mudança (diferentes ou semelhantes) já havia sido 

feita antes da colaboração vinda da FCG? 

Como a FCG foi vista pela comunidade local no início? 

Analisar os elementos da 

dimensão “Caráter Inovador” 

Como era a FCG no início quando você chegou? 

Como você desenvolve suas atividades junto à FCG? 

O que você acredita que ganha (econômico/social) com essas atividades? 

Analisar os elementos da 

dimensão “Inovação” 

Como a FCG é vista pela comunidade local hoje? 

Quais são as atividades desenvolvidas pela FCG? 

Qual é o objetivo principal da FCG para você? 

Analisar os elementos da 

dimensão “Atores” 

Quais são as pessoas (atores) envolvidas na promoção dessas atividades? 

Como você vê a relação entre as pessoas (atores) envolvidas na FCG? 

Analisar os elementos da 

dimensão “Processos” 

Como as pessoas podem participar das atividades? 

Como as pessoas se organizam para atingir os objetivos das atividades? 

Existe algum tipo de sistema de avaliação das atividades desenvolvidas?  

Como se dá o processo de integração e trocas entre os atores? 

Quais dificuldades foram/são encontradas? 

O que a existência da FCG lhe proporcionou até hoje?  

O que a existência da FCG proporciona para a comunidade local hoje? 

 Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

A pesquisa documental foi desenvolvida a partir de documentos oficiais; de publicações 

em revistas e jornais; e de informações provenientes de vídeos, sítios e blogs oficiais, além de 

outras ferramentas de comunicação, como o canal da TV Casa Grande no youtube e sua página 

oficial no facebook. De acordo com Martins (2008, p. 46), a pesquisa documental é necessária 

“para corroborar evidências coletadas por outros instrumentos e outras fontes, possibilitando a 

confiabilidade de achados por meio de triangulação de dados e de resultados”. Além disso, ela 

serve de base para preparar o método de coleta de dados principal, deixando-o mais robusto e 

sustentado em sua posterior aplicação (CUNHA; YOKOMIZO; BONACIM, 2010). 

No que diz respeito à técnica de observação direta, Cooper e Schindler (2011) afirmam 

que ela ocorre quando o observador está fisicamente presente, trata-se de uma abordagem muito 

flexível por permitir ao observador a reação e o registro de fatos sutis e comportamentos à 

medida que eles ocorrem. Sob essa perspectiva, Konstantatos, Siatitsa e Vaiou (2013) acreditam 

que, no estudo das inovações sociais, os atores, suas práticas, lugares e fenômenos devem ser 

estudados, sempre que possível, in loco e o esforço do pesquisador é destinado a entender e se 

envolver com os significados e as prioridades dos envolvidos no contexto estudado. 

 Dessa forma, a coleta de dados foi realizada em dois momentos, inicialmente em uma 

visita exploratória no período de 29 de abril a 01 de maio de 2017 e, em seguida, em uma visita 

de campo no período de 20 de agosto a 27 de agosto de 2017, ao município de Nova Olinda. 

No primeiro momento, conversações informais estabelecidas com os atores chave da Fundação 
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foram utilizadas como ponto de partida para realizar eventuais ajustes que se mostraram 

necessários nos roteiros dos instrumentos de coleta dados. Após as devidas alterações, dois 

sujeitos foram entrevistados na primeira viagem: um desenvolvedor e um beneficiário. 

As demais entrevistas foram realizadas na segunda viagem, resultando em um total de 

12 (doze) entrevistas que, juntamente com as informações registradas no diário de campo 

(ANEXO A), constituem o conjunto dos dados primários coletados nesta pesquisa. Todas as 

entrevistas foram gravadas com recurso de áudio, mediante autorização prévia dos sujeitos, que 

também assinaram os respectivos termos de consentimento livre e esclarecido.  

O diário de campo foi utilizado diariamente ao longo das duas viagens; neste 

instrumento de coleta, a cada dia, um relato minucioso do que era observado e julgado 

pertinente à questão em estudo foi registrado por meio de textos e desenhos do pesquisador. 

Assim, em diversas visitas feitas às instalações da Fundação e das pousadas familiares, pode-

se acompanhar o funcionamento das atividades desenvolvidas e a dinâmica das relações entre 

os atores, assim como foi possível estabelecer conversas informais, no intuito de compreender 

o contexto geral em que a Fundação Casa Grande está inserida.  

Por fim, através da pesquisa documental, foi realizada a coleta dos dados secundários 

utilizados nesta pesquisa. A principal fonte desses dados foram matérias, sobre a Fundação 

Casa Grande, publicadas em jornais e revistas, que se encontravam catalogadas em arquivo 

próprio da instituição. Como forma de delimitar o universo considerado, optou-se por coletar 

as publicações de todas as revistas cujos conteúdos fossem pertinentes aos objetivos da pesquisa 

e as publicações de jornais, entre os anos de 1992 e 2002, cujos conteúdos fossem igualmente 

pertinentes. O corte realizado justifica-se em virtude da ampla quantidade de jornais arquivados 

e devido ao foco desse estudo remeter, em especial, aos primeiros anos de constituição da 

Fundação. O registro desses documentos foi operacionalizado por meio de equipamento 

fotográfico do pesquisador, totalizando 68 (sessenta e oito) matérias de jornais e revistas.  

Além dessa principal fonte de dados secundários, outras fontes utilizadas foram o 

Estatuto da Fundação (FUNDAÇÃO CASA GRANDE, 2017c), o vídeo de uma palestra do 

TEDxFortaleza, realizada em 2015 (TEDx Talks, 2017), e informações provenientes de sítios 

da internet e de blogs oficiais da Fundação e da Agência de Turismo Comunitário da FCG.   

 

3.5 Análise de dados 

 

A análise dos dados foi realizada mediante o método da análise de conteúdo que, 

segundo Bardin (2006), consiste em um conjunto de técnicas de análise das comunicações, que 
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utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, para 

inferir conhecimentos relativos às condições de produção, por meio do uso de indicadores. 

Assim, a análise do que foi dito nas entrevistas, coletado nos documentos ou observado pelo 

pesquisador operacionalizou-se por meio da classificação dos textos em temas ou categorias, 

que auxiliaram na compreensão do que estava por trás dos discursos (SILVA; FOSSÁ, 2013). 

No que se refere as entrevistas gravadas, os arquivos decorrentes, em formato mp3, totalizaram 

9 horas 29 minutos e 36 segundos de duração e foram, todos, transcritos em editor de texto 

apropriado, no sentido de operacionalizar a posterior realização da análise de conteúdo. 

Para melhor utilização do método escolhido, optou-se por realizar a análise dos dados 

de acordo com as três etapas propostas por Bardin (2006): 1) pré-análise, 2) exploração do 

material e 3) tratamento dos resultados, inferência e interpretação. A pré-análise é a etapa em 

que se organiza o material a ser analisado, sistematizando as ideias iniciais, por meio de uma 

leitura flutuante, da escolha dos documentos, da formulação de pressupostos e objetivos e da 

identificação de indicadores iniciais (BARDIN, 2006).  

A exploração do material é a fase da descrição analítica, na qual o material textual 

coletado é submetido a um estudo aprofundado, orientado pelos pressupostos e referenciais 

teóricos, para definir como os documentos escolhidos serão codificados, classificados e 

categorizados (BARDIN, 2006). Bardin (2006) destaca que a codificação corresponde a uma 

transformação dos dados brutos do texto, efetuada segundo regras precisas, que, por meio de 

recorte, agregação e enumeração, permite atingir uma representação do conteúdo ou da sua 

expressão. A autora completa que, após a codificação, segue-se para a categorização, a qual 

consiste na classificação dos elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação e por 

reagrupamento, segundo critérios previamente definidos. As categorias, portanto, são rubricas 

ou classes, que reúnem um grupo de elementos, sob um título genérico, cujo agrupamento é 

efetuado em razão dos caracteres comuns destes elementos (BARDIN, 2006). 

Dessa forma, neste estudo, a categorização foi efetuada da seguinte forma: 

primeiramente, as cinco dimensões da inovação social, propostas por Tardif e Harrisson (2005), 

foram tomadas como “categorias norteadoras”, seguindo o que foi designado nos objetivos 

específicos; em seguida, essas categorias norteadoras (Transformações, Caráter Inovador, 

Inovação, Atores e Processos) desdobram-se em três ou quatro categorias de análise, de acordo 

com os elementos em destaque no Quadro 2; por fim, as demais variáveis, que constituem cada 

elemento, foram designadas como subcategorias analíticas. Assim, realizou-se uma análise de 

entendimento teórico da substância dos textos coletados através das entrevistas, das anotações 

em diário de campo e da pesquisa documental, buscando-se a decomposição dos conteúdos em 



52 

 

fragmentos mais simples, os quais foram qualificados nas categorias e subcategorias de análise 

pré-construídas, de acordo com o exposto no Quadro 8. 

 

Quadro 8 – Categorias e subcategorias de análise 
Categoria de análise  Subcategoria de análise 

 

Contexto micro e macro 

Crise 

Ruptura; descontinuidades 

Modificações estruturais 

Transformações econômicas 

Emergência 

Reconversão 

Ajustamento 

Relações de trabalho/produção/consumo 

Transformações sociais 

Recomposição; reconstrução 

Exclusão/marginalização 

Prática (social); mudança (social) 

Relações sociais/de gênero 

Ação social 

Arranjos institucionais 

Regulação social 

Tentativas/experimentos 

Políticas (públicas); programas (públicos) 

Modelo 

De trabalho 

De desenvolvimento 

De governança 

De Quebec 

 

Economia 

Do saber/do conhecimento 

Social 

Mista 

Escala Local 

 

 

Tipo 

Social 

Sociotécnica 

Técnica 

Organizacional 

Institucional 

 

Finalidade 

Cooperação 

Interesse coletivo 

Interesse geral; bem comum 

Atores sociais Movimentos sociais; sociedade civil; sindicatos 

Atores organizacionais Empresas; organizações da economia social/coletivas; destinatários 

Atores institucionais 
Estado 

(Miscigenação de) Identidades; valores; normas  

Atores intermediários 
Comitês 

Redes sociais/de alianças/de inovação 

Modos de coordenação 

Participação 

Mobilização 

Aprendizagem 

Avaliação 

 

 

Meios 

Integração 

Empoderamento 

Concertação; negociação 

Parceria 

Difusão 

Restrições Complexidade, incertezas, resistência, tensões, compromissos; rigidez 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 
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Acrescenta-se, ainda, que a categorização dos dados coletados nas categorias e 

subcategorias de análises, acima definidas, foi realizada com o auxílio do software Atlas.ti 

Versão 7.5.4. Para tanto, foram criados dois arquivos de análise de dados no programa, um 

para os dados decorrentes da aplicação das entrevistas e outro para os dados decorrentes da 

pesquisa documental. Em seguida, cada arquivo foi alimentado com os elementos pertinentes: 

12 (doze) arquivos em formato doc com as transcrições das entrevistas, no primeiro caso; e 69 

(sessenta e nove) arquivos no segundo caso, sendo o Estatuto da Fundação em formato doc e 

os demais em formato pdf, correspondendo às matérias de jornais e revistas coletadas. 

A codificação procedeu-se com a criação de 47 (quarenta e sete) códigos no interior de 

cada um dos dois arquivos criados no Atlas.ti, correspondendo às 47 (quarenta e sete) 

subcategorias de análise especificadas no Quadro 8. A partir daí, iniciou-se a categorização 

propriamente dita do material textual coletado, momento em que todos os textos foram lidos no 

interior do programa e decompostos em fragmentos mais simples, os quais foram classificados 

nos códigos previamente definidos, gerando 333 citações destacadas das entrevistas e 532 

citações destacadas dos documentos. Por fim, para cada arquivo de análise de dados foi gerado 

um relatório, condensando todas as citações organizadas por categoria e subcategoria de análise.  

No que se refere ao uso de softwares de análise de dados qualitativos nos estudos 

organizacionais, percebe-se que têm sido cada vez mais frequente no sentido de auxiliar a 

operacionalização da técnica de análise de conteúdo, visto que sua adequada utilização é uma 

das boas formas de atribuir confiança aos resultados de uma pesquisa (MOZZATO; 

GRZYBOVSKI, 2011). No entendimento de Bardin (2006), apesar de simples, o processo de 

codificação manual do que é comunicado pode ser fastidioso, por isso, o uso de novas 

tecnologias como facilitadoras da análise de dados deve ser admitido na pesquisa. 

De acordo com Bardin (2006), a terceira e última fase (tratamento dos resultados, 

inferência e interpretação) inicia-se com a condensação e destaque das informações para análise 

e culmina nas interpretações inferenciais, momento em que é realizada a análise reflexiva e 

crítica dos dados a partir do que foi trabalhado nas fases anteriores, isto é, pressupostos, 

referenciais teóricos, codificação e categorização. Ao realizar a leitura do conteúdo das 

comunicações, o analista não o faz “à letra”, mas busca realçar sentido ao que é encontrado em 

segundo plano, manipulando significantes ou significados para atingir outros significados de 

natureza psicológica, sociológica, política, histórica, com o objetivo de ultrapassar as incertezas 

e enriquecer a leitura (MOZZATO; GRZYBOVSKI, 2011; BARDIN, 2006). Dessa forma, 

nesta fase, os relatórios gerados no programa Atlas.ti, juntamente com as informações do diário 
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de campo, que não foi submetido a tratamento do software, foram confrontados com a teoria 

para dá forma a seção cinco deste estudo, na qual os resultados foram analisados e discutidos.             

Finalmente, ressalta-se que a triangulação dos dados, apontada por Yin (2005) como 

essencial aos estudos de caso, foi realizada através da confrontação entre as informações 

fornecidas nas próprias entrevistas, realizadas com diversos atores envolvidos no processo de 

inovação social do caso estudado, assim como dos dados provenientes da observação direta e 

da análise documental. Finalmente, torna-se pertinente esclarecer que a utilização de softwares 

apenas serve para facilitar a análise e a interpretação dos dados, não eximindo a atuação ativa 

do pesquisador na adoção de um método de análise coerente e pertinente ao tema e à orientação 

epistemológica (MOZZATO; GRZYBOVSKI, 2011). 
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4 A FUNDAÇÃO CASA GRANDE – MEMORIAL DO HOMEM KARIRI 

 

A Fundação Casa Grande-Memorial do Homem Kariri é uma organização do terceiro 

setor, instituída no formato de Fundação, na qual não há distribuição de lucros. Ainda que 

autônoma, pois não pertence nem à esfera pública nem à privada, a Fundação pode receber 

subvenções do Estado, através de editais e convocatórias públicas de captação de fundos 

(MARTINS, 2016). O projeto original, iniciado em 1992, consistiu na restauração e 

transformação de uma casa em ruínas em um museu que contasse a história arqueológica e 

mitológica do povo Kariri, chamado Memorial do Homem Kariri (ANEXO B). No entanto, 

logo no primeiro dia de abertura do museu, as crianças se apropriaram do espaço e, aos poucos, 

começaram a reproduzir, para os visitantes, a história das peças arqueológicas ali presentes 

(TEDx Talks, 2015). Assim, nas palavras de Limaverde (2010, p.117):  

 

As crianças chegaram ao espaço da Casa Grande e se identificaram com as lendas e o 

acervo pré-histórico dos primeiros habitantes da Chapada do Araripe. Com o tempo, 

a novidade do Museu foi dando lugar ao sentimento de pertença a esse espaço [...]. 

Essas crianças foram os primeiros guias mirins do Museu e hoje, passados 17 anos, 

são os jovens que formam o Conselho Cultural da Fundação Casa Grande e que 

repassam para os mais novos e para quem ali passa a tecnologia da gestão cultural.  

 

Uma das iniciativas de destaque da Fundação é o Programa de Comunicação, que 

recuperou a rádio difusora do município, “A voz da liberdade”, criando o projeto Escola de 

Comunicação da Meninada do Sertão e os outros laboratórios de Rádio FM, TV, Editora e 

Internet (GHANEM, 2012). De acordo com Oliveira (2009), esse projeto foi levado pela 

UNICEF para Angola e Moçambique, países que contam hoje com 31 rádios inspiradas no 

programa “De criança para criança”, que, como o nome já diz, é feito por crianças para outras 

crianças. O projeto também deu origem à rede de crianças comunicadoras em língua portuguesa 

do Brasil, Moçambique e Angola, com apoio do UNICEF.  

Atualmente, cerca de quarenta crianças e jovens, entre 6 e 18 anos, estão matriculados 

na instituição e participam, de forma totalmente voluntária, de um conjunto de atividades 

culturais em seis grandes áreas: arte, música e cinema, comunicação, desporto, pesquisa e 

conteúdo, meio ambiente e turismo (MARTINS, 2016). Conforme Ghanem (2012), toda 

segunda-feira, há uma reunião pela manhã, para distribuir as equipes nas atividades dos dez 

laboratórios mantidos pela Fundação: DVDteca, TV, gibiteca, biblioteca, laboratórios de 

arqueologia, editora, rádio, laboratório de internet, memorial e teatro. Além de outras 

atribuições relacionadas à limpeza, manutenção e organização das atividades.     



56 

 

Por meio desses laboratórios, a Fundação Casa Grande (2017a) oferece, não só para as 

crianças e jovens da região, mas também para suas famílias, cinco programas básicos: educação 

infantil; profissionalização de jovens; empreendedorismo social; geração de renda familiar e 

sustentabilidade institucional. Dessa atuação junto às famílias, surgiu, em 2002, o grupo de 

“Mães da Casa Grande”, com o objetivo de integrar os pais das crianças e jovens da Fundação 

ao projeto educacional ali desenvolvido, através de um plano ordenado de geração de renda 

familiar complementar (TURISMO COMUNITÁRIO FCG, 2017a). Assim, as famílias 

passaram também a ter um envolvimento direto com a Fundação, através da promoção do 

turismo local, por meio de um empreendimento social que foi criado: a Agência de Turismo 

Comunitário (MARTINS, 2016). 

A Agência de Turismo Comunitário nasceu da necessidade de operacionalizar o 

receptivo turístico da Fundação Casa Grande e tem como princípio garantir a geração de 

renda familiar para as famílias parceiras, por meio de atitudes éticas e solidárias, criando um 

ambiente de integração entre a população local e os visitantes, dentro de um contexto de turismo 

de experiência que preza pela conservação ambiental, valorização da produção da cultura e da 

identidade local (TURISMO COMUNITÁRIO FCG, 2017b). Hoje, o empreendimento é 

formado por dez pousadas domiciliares, pelo restaurante na Fundação Casa Grande e por uma 

lojinha de lembranças, que vende o artesanato produzido nas oficinas caseiras.  

Anualmente, a Fundação atrai mais de 68.000 visitantes à cidade de Nova Olinda e é 

responsável, através do museu e de suas atividades de laboratório, pela realização de oficinas e 

parcerias de intercâmbio com diversas organizações, em nível nacional e internacional 

(ALMEIDA, 2016). Além de promover atividades de educação complementar, a Fundação 

constituiu-se em um espaço cultural de encontro social e entretenimento para a comunidade 

local e de seus visitantes (MARTINS, 2016). Segundo Limaverde (2010, p. 117), “todo esse 

potencial turístico tem proporcionado ao município de Nova Olinda uma alternativa de 

desenvolvimento econômico e social, gerando emprego e renda para as famílias”. Em 2008, o 

município recebeu do Ministério do Turismo, a categoria nacional de Município indutor do 

turismo, para a implementação de ações de desenvolvimento regional através do turismo.  

Para Ghanem (2012, p.121), o caráter inovador da Fundação Casa Grande “está na 

educação que realiza, marcadamente diferente da educação familiar e da educação escolar do 

pequeno município de Nova Olinda”. Um dos traços distintivos dessa inovação está no lugar 

central que as crianças e jovens ocupam na operação da organização, na sua constante 

manutenção e limpeza e, sobretudo, nos sentidos e formas das atividades realizadas, que 

derivam fundamentalmente de suas aspirações, gostos e iniciativas infantis (GHANEM, 2012). 
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Acrescenta-se, ainda, como parte dessa experiência inovadora, “o envolvimento das famílias 

com o conjunto do projeto por meio de uma alternativa econômica, integrada ao engajamento 

dos filhos na continuidade de sua própria carreira escolar” (GHANEM, 2012, p. 121).  

Essas novas relações, portanto, determinam outras formas de parcerias entre indivíduos, 

grupos, associações, a iniciativa privada e o poder público, viabilizando a criação e a 

operacionalização de projetos que surgem em comunidades, muitas vezes, à margem de 

políticas, financiamentos e patrocínios, nas quais a autogestão e cogestão são ideias essenciais 

na busca de diferentes fontes de apoio (OLIVEIRA, 2009). Assim, a Fundação Casa Grande, 

por meio de suas atividades e da rede de negócios familiares criados, capacita e cria 

oportunidades que minimizam as situações de exclusão, além de atuar como agente na 

construção de identidades, formação intelectual e crítica da população (MARTINS, 2016).  
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5 AS DIMENSÕES DA INOVAÇÃO SOCIAL NO CASO ESTUDADO 

 

 Esta seção dedica-se à última etapa do método de análise de conteúdo desenvolvido 

nesta pesquisa: o tratamento dos resultados, inferência e interpretação. Dessa forma, nas 

subseções que se seguirão, as informações extraídas dos dados coletados serão submetidas a 

uma análise reflexiva e crítica com base no que foi trabalhado nas fases anteriores, isto é, 

pressuposto, referencial teórico, codificação e categorização. Cada subseção destina-se a 

interpretação dos dados relativos a cada um dos cinco objetivos específicos aqui propostos. Os 

tópicos de cada subseção, por sua vez, referem-se às categorias de análise de cada dimensão, 

de acordo com o definido na seção 3 (Quadro 8).    

 

5.1 Dimensão “Transformações” 

 

 A subseção a seguir busca atender ao primeiro objetivo específico proposto nesta 

pesquisa: analisar os elementos da dimensão “Transformações”. Conforme foi detalhado na 

seção 3 (Quadro 8), as categorias de análise aqui consideradas são: contexto macro e micro, 

transformações sociais e transformações econômicas. A dimensão “Transformações” refere-se 

ao conjunto de limitações e oportunidades contextuais que motiva os atores a redefinir o seu 

sistema de ação, impulsionando a criação de inovações sociais (TARDI; HARRISSON, 2005). 

 

5.1.1 Contexto macro e micro 

 

Após o colapso do acordo de Bretton Woods, na década de 1970, o sistema financeiro 

internacional passou por intensas transformações. Dentre essas transformações, destaca-se o 

processo de desregulamentação dos mercados financeiros, com a adoção das chamadas 

reformas estruturais de cunho liberalizante nos anos 1990. Este processo, aliado à revolução da 

tecnologia da informação, culminou na globalização financeira, caracterizada por uma drástica 

intensificação dos fluxos de capitais internacionais, que tendem a constituir um único mercado 

mundial de moedas e de crédito (FERRARI FILHO; PAULA, 2004). 

Dentro desse contexto neoliberal, as diretrizes do Consenso de Washington (1989), 

coordenadas pelo FMI e pelo Banco Mundial, impuseram aos países periféricos, incluindo o 

Brasil, um plano de abertura financeira e comercial. Para o Brasil, as consequências dessas 

diretrizes foram a desnacionalização do sistema bancário e do parque produtivo e a perca de 

autonomia na condução da política econômica (VAZQUEZ et al., 2004).  
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Do ponto de vista social, o país estava saindo de uma fase reformista (1985-1988), 

marcada pela promulgação da Constituição Federal de 1988 (ROMÃO, 2003). Contudo, apesar 

dos avanços sociais propostos pela chamada “constituição cidadã”, a partir de 1989 – momento 

em que se inicia a legislação constitucional complementar –, o que se viu foi a descontinuidade 

desse processo, através de uma contra-reforma impulsionada por forças políticas conservadoras 

(VAZQUEZ et al., 2004).  

Assim, a década de 1990 é caracterizada pela inserção do Brasil no contexto das 

reformas liberais conservadoras e pela ruptura do que seria o início da implementação do Estado 

do Bem-Estar Social (VAZQUEZ et al., 2004; ROMÃO, 2003). Segundo Fagnani (1999, p. 

174), “nos anos 90 a dissociação entre os objetivos econômicos e os sociais parece ter chegado 

a um paroxismo. A marca desta década é a convergência da exclusão social com a supressão de 

direitos e a fragilização da capacidade de intervenção do Estado, via políticas sociais”. Vazquez 

et al. (2004, p. 165) faz o seguinte balanço da política econômica e social do Brasil dessa época: 

 

[...] ainda estamos a depender de um sistema de proteção social mais efetivo e mais 

bem estruturado, para garantir e assegurar que os níveis de miséria e pobreza que 

assolam a população sejam de fato revertidos visando a uma maior eqüidade e justiça 

social. A incapacidade do Estado em atender às novas demandas sociais, sua ineficácia 

diante da pobreza e da exclusão social, assim como suas dificuldades financeiras, 

constituem alguns dos aspectos centrais do que a literatura denomina de ‘crise do 

sistema de proteção social’. A inibição da intervenção do Estado como garantidor de 

direitos favorece a ampliação dos riscos sociais, inerentes ao sistema capitalista, 

trazendo uma nova combinação de risco social, ou seja, de insegurança, incertezas, 

instabilidade e aumento das vulnerabilidades sociais. 

 

É nesse contexto de crise do sistema de proteção social, portanto, que a Fundação Casa 

Grande – Memorial do Homem Kariri inicia sua atuação, em 19 de dezembro de 1992, no 

município cearense de Nova Olinda. De acordo com Romão (2003), a partir de 1993, 

notadamente com a eleição de Fernando Henrique Cardoso, as políticas sociais adotadas são 

caracterizadas por ações emergenciais nas áreas de maior pobreza do país. Daí o surgimento, 

através do Decreto nº 1.366, de 12 de janeiro de 1995, do Programa Comunidade Solidária, por 

meio do qual foram selecionados vinte programas a serem canalizados, em ação simultânea, 

nos segmentos sociais mais carentes (DRAIBE, 2003). Conforme matéria veiculada no jornal 

Diário do Nordeste (DEMONTIER, 1997, p.4): 

 

Nova Olinda, a 542Km de Fortaleza, sediou em 1995 o lançamento em nível nacional 

do Programa Comunidade Solidária pela primeira-dama do País, Ruth Cardoso. 

Menos por uma homenagem do Governo Federal, e muito mais por uma cruel 

realidade: Nova Olinda, com população de 11 mil habitantes, estava relacionada entre 

as cidades mais pobres do Ceará. Uma revelação nada agradável, mas que já se fazia 
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sentir em meio às dificuldades vividas por aquela gente, principalmente o homem do 

campo. 

 

Na ocasião do lançamento do programa, o governo federal iniciou a distribuição de leite 

em Nova Olinda e o governo estadual convocou as secretarias de Educação, Saúde e Agricultura 

para reverter os indicadores sociais (ARARIPE, 1995). Sobre esse episódio, o diretor-

presidente da Fundação Casa Grande, Alemberg Quindins, assim se manifestou: “não interessa 

que a primeira-dama veio premiar a miséria com um saco de leite, mas que ela desse um prêmio 

para a comunidade que luta para preservar sua memória. Nova Olinda foi para o noticiário 

nacional como um local onde o povo só tem fome e não tem cultura” (ARARIPE, 1995, p.8).  

De acordo com dados do período, o município apresentava uma taxa de analfabetismo 

de 45,3% entre os habitantes com faixa etária de 7 a 15 anos e um déficit de 31,5% das crianças, 

nessa mesma faixa etária, fora da escola (ARARIPE, 1995). Os entrevistados da pesquisa 

também afirmaram que se tratava de um município com poucas oportunidades de crescimento 

intelectual. Segundo a entrevistada B2 (2017), que foi professora da rede estadual até sua 

aposentadoria, na época, só existiam duas escolas públicas, uma estadual e uma municipal, 

poucos professores eram graduados e, no geral, para ensinar, bastava saber ler e escrever.  

Em relação às opções de lazer para as crianças de Nova Olinda, os entrevistados 

relataram que eram poucas e que havia carência de espaços para se desenvolver culturalmente. 

De acordo com o entrevistado D3 (2017), os lugares para brincar restringiam-se aos terreiros 

(terrenos baldios) e a entrevistada B7 (2017) afirmou que nem praças tinham na época. No que 

se refere a situação de isolamento cultural, a entrevista B7 (2017) disse que, além de uma lacuna 

dentro da comunidade, também não havia ninguém para dar esse direcionamento, isto é, que 

assumisse o papel de desenvolver a cidade culturalmente. Até mesmo o ambiente escolar era 

pobre de opções de lazer e cultura, conforme comentou a entrevistada B2 (2017): “Na escola 

não tinha nem um trabalho, nada que a gente pudesse apresentar pro aluno da gente, como um 

filme, não tinha televisão, não tinha nada”. 

Dessa forma, percebe-se que as crianças de Nova Olinda “enfrentavam a falta de 

perspectiva de vida e a necessidade de inclusão sócio-cultural, vivendo a margem da sociedade 

brasileira, sem ter acesso às informações, ao conhecimento de qualidade e a uma formação 

humana integral” (LIMAVERDE, 2010, p.116). Neste sentido, o entrevistado D2 (2017), uma 

das crianças dessa época, falou sobre essa necessidade de inclusão sociocultural: “A gente 

sentiu a necessidade de ir buscar, né. Porque interesse sempre tinha. Tinha, você imagine, hoje 

é pequena a cidade, mas você imagine há 25 ano atrás. Então a gente queria respirar, a gente 

queria sair do casulo”.  
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Nova Olinda, portanto, tratava-se de um dos municípios com os piores indicadores 

sociais do Estado do Ceará. Assim, pode-se afirmar que o contexto micro no qual a cidade 

estava inserida, caracterizado pela pobreza e pela exclusão social, refletia a crise do sistema de 

proteção social vigente no Brasil (VAZVEZ et al., 2004). Essa crise, por sua vez, manifestada 

pela supressão de direitos sociais e pela fragilização da capacidade de intervenção do Estado 

via políticas públicas, provocava a abertura de vazios institucionais e o alargamento dos espaços 

de exclusão social e econômica (FAGNANI, 1999).  

De acordo com Martins (2016), diante desses vazios, começa a surgir uma dinâmica de 

interação entre organizações e instituições de esferas para além do poder público e privado, 

bem como de ações coletivas e/ou individuais em prol da mudança social. Para Oliveira (2009), 

a ação de indivíduos, grupos, associações e organizações na superação de problema locais busca 

superar os gargalos da burocracia pública e da insuficiência de verbas, mas, sobretudo produzir 

uma ação enraizada e organicamente vinculada ao grupo a partir de valores endógenos. Dessa 

forma, políticas públicas unilaterais tem cada vez menos legitimidade e a relação entre Estado 

e sociedade civil não pode mais ser pensada em termos dicotômicos (OLIVERIA, 2009). 

Nesse sentido, Tardif e Harrisson (2005) afirmam que o impacto dessas transformações 

estruturais sobre as instituições, as organizações e os territórios é um contexto de crise geral, 

no qual se manifestam, entre outras coisas: a contestação do papel do Estado; a contestação do 

funcionamento e do papel das instituições; o surgimento de novas demandas e necessidades 

sociais e econômicas não satisfeitas; o crescimento da desigualdade socioeconômica das 

populações e dos territórios; o desemprego estrutural; a questão da inserção no mercado de 

trabalho; e a necessidade de reorganização do trabalho e de reformulação do modelo de 

desenvolvimento vigente, em direção a uma mudança de paradigma.  

A Fundação Casa Grande, portanto, é uma dessas iniciativas que buscam preencher os 

vazios institucionais, conforme relatou o seu fundador, Alemberg Quindins, para a Revista 

Entrevista, do curso de comunicação social da UFC: “Eu acho que o que pode ser feito é uma 

organização mesmo da sociedade. As pessoas esperam muito dos governos, do setor público 

pra resolver a situação. Eu acho que falta mesmo é um pouco de organização da sociedade” 

(SOARES; CÂMARA, 1999, p.16). Por isso, nas palavras de Alemberg, a Fundação Casa 

Grande foi concebida com um novo formato de modelo de organizacional, que buscava superar 

os gargalos da burocracia pública e da insuficiência de verbas: “A Casa Grande é uma ONG. É 

autônoma, não pertence ao município nem ao Estado. Optamos por essa condição porque dá 

mais agilidade nas decisões e nas ações. Embora enfrente dificuldades é até melhor de resolver, 

porque vejo entidades estaduais em pior situação do que as ONG’s” (GADELHA, 1995, p.28). 
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Assim, uma característica marcante dessas iniciativas é que elas surgem em 

comunidades muitas vezes à margem de políticas públicas, financiamentos e patrocínios e que, 

por isso, devem se mobilizar em busca de diferentes formas de apoio. Por outro lado, as 

parcerias firmadas com os diversos agentes, seja em que nível for, não podem colocar em risco 

a manutenção da autonomia desses projetos. Dessa forma, autogestão e cogestão são ideias 

essenciais para se pensar essa nova relação entre Estado e sociedade civil (OLIVEIRA, 2009). 

Sobre as novas formas de se pensar essa relação, o entrevistado D2 (2017) disse, na perspectiva 

da atuação da Fundação Casa Grande, que:  

 

Se tem uma coisa aqui, entre tantas, que a gente preza e zela, e que isso tá entranhado 

na nossa filosofia pra fazer com que essa casa permaneça, é independência e isenção 

‘politiqueira’. Aqui a gente trabalha políticas públicas, mas não essa questão 

‘politiqueira’. Porque de 92 pra cá, tantos mandatos já foram e a gente ainda tá aqui 

com a porta aberta, ali pra receber todos os candidatos ou prefeitos pra escutar ou 

propor e poder trabalhar políticas públicas pro desenvolvimento da cidade.   
 

Portanto, a década de 1990, no Brasil, é caracterizada pela ruptura do Estado do Bem-

Estar Social, manifestada pelo esvaziamento da agenda reformista da Constituição Federal de 

1988, levando o país à crise do sistema de proteção social e acarretando modificações 

estruturais (VAZQUEZ et al., 2004; ROMÃO, 2003). Essas modificações estruturais, por sua 

vez, derem contorno a um contexto problemático, caracterizado pelo agravamento das 

desigualdades sociais, no qual o município de Nova Olinda figurava como um dos mais pobres. 

Dessa forma, a incapacidade do Estado em atender às novas demandas sociais e sua ineficácia 

diante da pobreza e da exclusão social, levaram os atores, em especial, da sociedade civil, a 

repensar suas ações e a formular novas respostas aos problemas econômicas e sociais. 

 

5.1.2 Transformações sociais 

 

Os motivadores contextuais que levaram ao início da atuação da Fundação Casa Grande, 

na cidade de Nova Olinda, podem ser resumidos em duas frentes: a falta de perspectiva de vida 

e a necessidade de inclusão sociocultural das crianças. De acordo com Almeida (2016), ainda 

que a população de Nova Olinda tivesse percepção de sua história e antepassados, visto que a 

cultura popular se via presente, não era possível perceber o mesmo no que se refere à atuação 

ativa na construção de uma nova configuração de sociedade e relações sociais. 

Assim, determinados atores locais, ao identificarem esse ambiente problemático, 

iniciaram um processo de mudança social, que culminou na recomposição e/ou reconstrução 
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dos laços sociais por meio da adoção de novas práticas sociais (TARDIF; HARRISSON, 2005). 

Esse processo de mudança social se inicia com o que o entrevistado D1 (2017) chamou de pré-

constituição da Fundação, segundo ele, “ela nasce a partir de uma pesquisa musical sobre a 

música no território da Chapada do Araripe desde a sua pré-história. A busca de elementos 

mitológicos que possam ser direcionados para a música”. Entender esse processo, portanto, 

exige remeter um pouco à história de vida desses atores locais, que, mais tarde, seriam os 

fundadores de um projeto de resgate das tradições culturais do homem Kariri. 

De acordo com Alemberg Quindins, ele e sua esposa, Rosiane Limaverde, desenvolviam 

um projeto que consistia em visitar locais da Chapada do Araripe para fazer música a respeito 

das lendas dessas localidades e para confeccionar instrumentos musicais (GADELHA, 1995). 

Com esse material, o casal ganhou diversos festivais de música pelo Brasil, até que tomaram 

“consciência de que a música por si só não tava mostrando a riqueza antropológica do trabalho” 

(DE PAULA, 1996, p.11). Segundo disse Alemberg, “muitos desses locais onde fomos eram 

sítios arqueológicos ou mitológicos. Começamos a receber visitas que vinham para a casa 

[residência do casal na cidade do Crato] para ver os objetos que as pessoas desses sítios davam 

para gente: uma machadinha, um cachimbo...” (GADELHA, 1995, p.26).  

Dessa forma, conforme relatou o entrevistado D1 (2017) para esta pesquisa e para o 

Jornal Sábado (DE PAULA, 1996), o casal de músicos percebeu que o acervo arqueológico 

constituído era um material precioso e que precisava ser colocado em algum lugar. Para 

Alemberg, “a Fundação surgiu por necessidade mesmo, já que havia muitas pessoas nos 

procurando para saber sobre o assunto” (GADELHA, 1995, p. 26). Por isso, tiveram a ideia de 

construir um espaço para mostrar essa riqueza mitológica e, ao mesmo tempo, incentivar o 

caboclo a preservar esse potencial histórico e cultural: era hora de devolver as informações para 

a comunidade sertaneja na forma de um museu, o Memorial do Homem Kariri. Sobre esse 

sentimento, o entrevistado D1 (2017) manifestou-se da seguinte forma: 

 

Na verdade, o sentimento mesmo que criou a Fundação foi o seguinte, a gente sentiu 

como se o Cariri tivesse aberto as portas do reinado pra gente e dado tudo aquilo pra 

gente. Então a gente se sentia com o dever de retribuir. É como se fosse um povo que 

tivesse dizendo de algum lugar pra gente: ‘Tome e fale da gente, não deixe a gente 

morrer, não deixe nossa história morrer’. Esse foi o sentimento originário da 

Fundação, foi esse compromisso com essa fala, com esse pedido que a gente sentia, 

que era uma coisa tão bonita quando a gente andava nos sítios arqueológicos, como 

se a gente tivesse vendo um Cariri que o povo não tava vendo.  

 

O local escolhido foi uma casa em ruínas, cuja origem histórica Alemberg descobriu, 

tratava-se da casa-grande da fazenda Tapera, antigo nome de Nova Olinda, referência da 
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fundação da cidade e a única construção do século XVII que sobrevivera ao tempo (VICELMO, 

1992). Segundo matéria do jornal Diário do Nordeste, de julho de 1992, a casa foi construída 

pelos primeiros colonizadores que chegaram ao sertão dos Inhamuns e servia de apoio aos 

viajantes que se dirigiam ao Cariri (VICELMO, 1992). O último morador da casa havia sido 

Neco Trajano, avô de Alemberg e, em 1992, o músico conseguiu com sua família a doação. 

Para tanto, precisou criar, juridicamente, uma fundação e, assim, surgiu a Fundação Casa 

Grande – Memorial do Homem Kariri (D1, 2017).  

Desde o início, a Casa já tinha a característica de um centro cultural, com uma parte 

dedicada ao museu e outra parte dedicada a um espaço formado por biblioteca, dvdteca e galeria 

ou sala de exposição temporária (D1, 2017). Dessa forma, quando a Casa Grande abriu suas 

portas, com o objetivo original de estimular a pesquisa histórica na região e recuperar o 

imaginário popular acerca das origens do lugar, quem apareceu primeiro para conferir a 

novidade foram as crianças da cidade. Sobre esse momento inicial, Rosiane Limaverde conta: 

 
Bom, quando a gente inaugurou a Fundação, não pensamos de imediato em fazer o 

trabalho com as crianças. A gente achou que ia atingir mais a juventude. Além da 

pesquisa antropológica e arqueológica queríamos fazer um centro cultural que 

movimentasse a cidade. Então achamos que os jovens seriam a clientela preferencial. 

Só que as crianças da cidade praticamente ‘invadiram’ a casa e de uma forma até 

muito indisciplinada. A gente até se assustou, mas fomos vendo que elas tinham um 

grande potencial também (GADELHA, 1995, p. 27). 

 

 Esse mesmo momento, nas palavras de Alemberg Quindins, para a Revista Continuum: 
 

Quando a gente criou a fundação a ideia era instalar um centro cultural na região, com 

a intenção de resgatar a memória local. Seria um centro em que a juventude pudesse 

produzir arte. Mas o que aconteceu foi que as crianças de Nova Olinda praticamente 

invadiram a casa e começaram a observar como as pessoas eram atendidas; elas nos 

surpreenderam passando, então, a atendê-las e a organizar o local. Então vimos a força 

que tinham e optamos pelo seguinte: a fundação seria um centro cultural cujo prisma 

é o da criança (CRIANÇAS DA FUNDAÇÃO CASA GRANDE, 2008). 

 

 De acordo com Mulgan (2006), alguns dos melhores inovadores são aqueles que 

detectam necessidades que não estão sendo adequadamente atendidas pelo mercado ou pelo 

Estado. A empatia é utilizada como ponto de partida e as motivações pessoais também podem 

desempenhar um papel crítico. Por isso, eles são bons em falar e ouvir e capazes de enxergar, 

abaixo da superfície, as necessidades, os vazios, as insatisfações e as carências das pessoas. 

Esses inovadores geralmente têm uma ampla visão periférica, o que os permite detectar como 

métodos e idéias, aparentemente não relacionados, podem ser usados em conjunto.  

 Neste sentido, poucas ideias emergem totalmente formadas, pelo contrário, as 

inovações, muitas vezes, são resultado da adaptação de tentativas iniciais à luz da experiência. 
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Mais do que isso, frequentemente, elas são fruto da combinação de idéias que, anteriormente, 

encontravam-se separadas pelos limites impostos entre setores e disciplinas (MULGAN, 2006). 

Dessa forma, observa-se que o objetivo original da Fundação Casa Grande sofreu uma mudança 

de trajetória, a partir da ação das crianças de Nova Olinda. Para Mulgan (2006), as inovações 

reais têm mais o formato de múltiplos espirais do que de uma linha reta, pois, é um processo no 

qual a ação precede a compreensão, de modo que o “fazer as coisas” é que catalisa as ideiais.  

 Assim, quando os atores locais enxergaram, de baixo da superfície, a necessidade de 

inclusão sociocultural das crianças de Nova Olinda, a tentativa inicial foi adaptada para esse 

novo prisma e idéias aparentemente não relacionados, como arqueologia e educação infantil, 

começaram a ser usados em conjunto. Nesse processo de catalisação e combinação de ideias, 

não só a empatia, como também as motivações pessoais dos atores desempenharam um papel 

crítico. Além do compromisso firmado pelo casal de não deixar a história do homem Kariri 

morrer, a sensibilidade que Alemberg, em especial, desenvolveu para abrir janelas contra o 

isolamento cultural dessas crianças deve-se a sua própria infância.  

 Apesar de nascido no Crato, Alemberg viveu sua infância na cidade de Miranorte, 

atual cidade do Estado de Tocantins e, anteriormente, parte de Goiás. O pai de Alemberg migrou 

com dois filhos para Miranorte atraído pelas promessas de maiores oportunidades das novas 

fronteiras abertas no Brasil dos anos 1970. Essa experiência fez com que o menino Alemberg 

compartilhasse do sentimento de isolamento cultural igualmente vivido pelas crianças de Nova 

Olinda: “Eu sempre tinha aquela sensação de que havia alguma coisa acontecendo no mundo e 

eu tava à margem de tudo. Eu fui uma criança que viveu fora do mapa, porque até a professora 

apontava para a lousa e dizia: a gente tá mais ou menos aqui” (PHILLIPE, 2014, p.48). 

 Sobre sua infância, Alemberg disse à Revista Entrevista da UFC: “Quando a gente foi 

pra Goiás não tinha brinquedo. A minha infância foi assim, nós é que criávamos o brinquedo 

da gente mesmo” (SOARES; CÂMARA, 1999, p.4). Dessa forma, tal como as crianças de Nova 

Olinda, Alemberg teve uma infância com poucas opções de lazer, a não ser as criadas por ele 

mesmo. Além disso, assim como a maioria dessas crianças, o menino Alemberg também 

enfrentou uma vida de privações, conforme relatou: “A gente chegou lá, a gente passava 

precisão mesmo. A gente morava num quartinho, de favor numa casa. Era o quartinho de um 

cachorro com o nome de Canguçu. Dormia Canguçu, debaixo de uma cama de campanha, meu 

pai, a minha rede e de meu irmão” (SOARES; CÂMARA, 1999, p.4).  

 Portanto, dentro do contexto enfrentado pelas crianças de Nova Olinda, essas 

motivações pessoais fizeram de Alemberg, justamente, o inovador “ideal” descrito por Mulgan 

(2006). O isolamento cultural, a infância carente e a vida de privações, aproximaram o menino 
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Alemberg dos muitos meninos e meninas de Nova Olinda, facilitando o estabelecimento de uma 

relação de empatia e de comunicação. Neste sentido, o entrevistado D1 (2017) relatou: 

 

As pessoas dizem: ‘Alemberg, e aí onde que você vai buscar isso?’ Eu fui buscar isso 

na minha infância. Eu me criei numa região do Araguaia, no Tocantins, hoje é 

Tocantins, antigamente era Goiás. Eu cheguei lá em 73, quando eu era criança, e lá 

não tinha nada. Eu criei uma editora de revista em quadrinho, eu criei um cineminha, 

[...] uma banda de lata. Então eu passei a minha infância muito assim produtiva. 

Quando eu voltei pra cá, eu voltei pra fazer o segundo capítulo disso. 

 

O segundo capítulo, então, foi transformar a Fundação Casa Grande no brinquedo das 

crianças de Nova Olinda: “o grande brinquedo dessas crianças em Nova Olinda é a produção 

cultural. Esse é o grande playground deles” (D1, 2017). Assim, o processo de mudança social 

aqui tratado inicia-se com o resgate mitológico e antropológico da história do homem Kariri e 

sua devolução ao povo sertanejo, por meio de um espaço que, ao reunir um acervo arqueológico 

e cultural, proporcionasse à comunidade local o retorno a sua origem e a revitalização de sua 

cultura popular. Entretanto, o público que mais rapidamente reagiu ao impacto dessa ação foram 

as crianças, demostrando que, através delas, é que as novas práticas sociais seriam estabelecidas 

e os laços sociais começariam a ser reconstruídos e recompostos. Sobre esse processo de 

reconstrução dos laços sociais através das crianças, Alemberg disse ao Jornal Sábado: 

          

O que aconteceu é que os meninos quando estavam estudando as cavernas e com o 

projeto Memorial descobriram que têm uma pré-história. A história deles não tá presa 

à colonização, como a história do Brasil não está presa ao descobrimento. Então, eles 

tinham uma escrita, tinham um processo tecnológico de trabalhar o lítio e a cerâmica, 

tinham a tradição oral como meio de comunicação, através das histórias, tinham a 

religiosidade deles guardadas através das lendas (DE PAULA, 1996, p. 11). 

 

Além de recompor os laços sociais através da cultura, a Fundação Casa Grande tornou-

se também uma oportunidade de tirar as crianças das ruas ao ocupá-las com atividades criativas 

e educacionais. Essas crianças, a maioria filhos de trabalhadores rurais de baixa renda, passaram 

a ter acesso a biblioteca, videoteca e uma série de atividades extracurriculares em laboratórios 

de tecnologia da comunicação. Com isso, a Fundação objetiva ampliar a visão da realidade e a 

perspectiva de vida dessas crianças, contribuindo para retirá-las de possíveis situações de risco 

e vulnerabilidade social, assim como retirar das mãos infantis a enxada.  

A consequência dessas mudanças, portanto, tem levado à adoção de novas práticas 

sociais, como comentou Alemberg, para a Revista Entrevista da UFC: “o que a gente via no 

interior era: ‘Quebra o banco, quebra a lâmpada que é do governo’. Isso aí é uma coisa que a 

gente melhorou em Nova Olinda. Em relação à conservação do patrimônio público” (SOARES; 

CÂMARA, 1999, p.16). Outra mudança provocada pela atuação da Fundação Casa Grande no 
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município foi a melhora em relação aos índices de evasão escolar. Sobre o desempenho escolar 

das crianças que passaram a frequentar a Fundação, Alemberg disse que: “Esses meninos são 

acompanhados na Casa Grande, e vêm aprender que é importante chegar numa universidade” 

(SOARES; CÂMARA, 1999, p.16). A entrevistada B3 (2017) também acredita que frequentar 

a Fundação Casa Grande ajuda a tirar as crianças do vício, em especial no álcool, que é muito 

comum entre os jovens da cidade. 

A cultura como terreno fértil a partir do qual se enraíza a vida em comunidade é instância 

central para se pensar a transformação social, pois seus valores intrínsecos – memória, ritos, 

excelência, criatividade, conhecimento crítico, beleza, diversidade – são percebidos como 

fundamentais para o desenvolvimento humano (OLIVEIRA, 2009). 

Dessa forma, a atuação da Fundação Casa Grande no munícipio de Nova Olinda, a partir 

de 1992, passou a contribuir com a mudança social, recompondo laços por meio da cultura e 

instituindo novas práticas através da educação. Tendo como base o desenvolvimento da 

cidadania e a recuperação da autoestima de crianças e jovens, a Fundação passou a atuar na 

reconstrução de suas identidades, conferindo-lhe uma participação ativa dentro dessa nova 

configuração social. 

  

5.1.3 Transformações econômicas 

 

Sob esse último ângulo de análise da dimensão “Transformações”, analisam-se as 

mudanças, mais ou menos radicais, nas estruturas econômicas locais, regionais e nacionais, que 

modificam as relações de trabalho, de produção e de consumo. De acordo com Tardif e 

Harrisson (2005), essas transformações vão desde a adaptação (ajustamento) das estruturas 

econômicas, passando pela adoção de novas trajetórias (reconversão), até a criação de estruturas 

de produção completamente novas (emergência). 

Assim, do ponto de vista nacional, o país passava por um período de desorganização do 

mercado de trabalho, em decorrência de medidas de flexibilização e desregulamentação 

adotadas, que levaram ao aumento do desemprego, à redução da participação do trabalho 

assalariado no total das ocupações e no total da População Economicamente Ativa (PEA) e ao 

crescimento das ocupações em atividades de menor remuneração e direitos, como os 

domésticos (VAZQUEZ et al., 2004; ROMÃO, 2003). No que se refere ao crescimento 

econômico, sob a égide da globalização financeira, as áreas mais periféricas do país, como o 

Nordeste, que, nos anos 1960/1970, havia liderado o processo de crescimento econômico sobre 
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o centro em meio a integração do mercado doméstico, volta à estagnação (LAVINAS; 

GARCIA; DO AMARAL, 1997). 

De acordo com o Instituo de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), o Nordeste 

desempenhou uma baixa capacidade de inserção no novo contexto econômico de abertura 

internacional no qual Brasil se inseria nos anos 1990, apresentando um quadro de profunda 

estagnação dos indicadores econômicos, em virtude do acelerado processo de perda de 

participação no conjunto das atividades exportadoras. Não por acaso, entre 1990 e 1993, a 

proporção de pobres no Nordeste praticamente não variou, situando-se em torno de 44% nas 

áreas urbanas e 49% nas áreas rurais (LAVINAS; GARCIA; DO AMARAL, 1997).  

Em relação à Nova Olinda, os sujeitos entrevistados na pesquisa descreveram que, no 

período considerado, a economia era baseada, quase que exclusivamente, na agricultura de 

subsistência: “Era agricultura de subsistência e graças a Deus que subsistia, né. Isso do ponto 

de vista econômico-social. Porque cultural… aí a gente não vai nem atrás” (D2, 2017). Também 

eram muito comuns a mão-de-obra infantil e a evasão escolar (LACERDA, 1999). Sobre essa 

realidade, Alemberg comentou que, no sertão, logo que as crianças ganham força no braço, têm 

pelo menos um de três destinos: ir para a roça, pastorear rebanhos ou trabalhar em pequenas 

fábricas da região (MACCA, 2001). 

Antes da atuação da Fundação Casa Grande na região, iniciativas com objetivos 

semelhantes, voltados à educação e à cultura, eram raras. De acordo com as entrevistas 

realizadas, foram identificados apenas dois casos cujas ações visavam implementar alguma 

mudança social com impacto nas relações de trabalho, produção e consumo: a experiência da 

Fundação do Bem-Estar do Menor no Ceará (FEBEMCE) e o projeto Rondon.  

Dessas duas iniciativas, a experiência mais lembrada pelos entrevistados foi a atuação 

da FEBEMCE em Nova Olinda: “Na época, os municípios, através do Governo do Estado, 

implantavam a FEBEMCE, [...] que era para ensinar a criança a ter uma profissão” (B2, 2017). 

Instituída pela Lei nº 9.146, de 6 de setembro de 1968 e extinta pelo Decreto nº 26.697, de 29 

de novembro de 1999, a FEBEMCE prestava assistência a crianças e adolescentes, de ambos 

os sexos, na faixa etária de 0 a 17 anos, que viviam em situação precária com suas famílias, que 

não tinham família, que moravam nas ruas ou que eram menores infratores (OLIVEIRA, 2007).  

A partir de atividades voltadas à educação, saúde, segurança, assistência social, cultura, 

esporte e lazer, a FEBEMCE oferecia três programas, dos quais, um possuía características 

semelhantes ao que é promovido na Fundação Casa Grande, o Programa Vivendo e 

Aprendendo, que é também o programa mais relatado pelos entrevistados. Conforme Oliveira 

(2007), o Programa Vivendo e Aprendendo atendia a crianças e adolescentes, de 7 a 18 anos, 
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em situação de risco, em parceria com a comunidade e se propunha a desenvolver um trabalho 

em sistema de cogestão, através de programações educativas, de socialização, esportivas, 

culturais, de profissionalização e encaminhamento ao mercado de trabalho.  

De acordo com Oliveira (2007), embora a FEBEMCE oferecesse mais do que apenas 

programas relacionados ao cumprimento de medidas socioeducativas, a instituição, desde o 

início, carregou o estigma de não passar de uma prisão infanto-juvenil. Sobre a atuação desse 

programa na cidade de Nova Olinda, a entrevistada B2 (2017) fez o seguinte relato: “eu 

trabalhei um período nessa FEBEMCE, eu achei horrível, horrível. Eu achei parecido com um 

campo de concentração. Aquelas crianças tudo agitada, sabe, a coordenadora exigindo uma 

coisa que não sabem nem o que tá pedindo, avaliando”.  

Para Oliveira (2007), esse preconceito, custou à iniciativa, uma relação de repulsa e 

medo com a sociedade, que nunca chegou a acolher ou se envolver com o objetivo mais amplo 

da Fundação: o amparo a crianças e adolescentes em situação de risco e não apenas a menores 

infratores. Dessa forma, a FEBECEM acabou tornando-se o que Oliveira (2009) chamou de 

política pública unilateral, pois tudo circulava apenas entre instituição e governo, com reduzida 

legitimidade no âmbito da sociedade civil.  

Outra iniciativa lembrada por um dos entrevistados, foi o projeto Rondon, do governo 

federal: “Teve um projeto Rondon, que eles passam pelas cidades, fazem uma atividade social 

e aí acabam influenciando as pessoas a criarem associações nas comunidades” (D5, 2017). 

Desenvolvido pelo Ministério da Defesa, em parceria com governos estaduais, municipais e 

Instituições de Ensino Superior (IES), o projeto beneficia municípios previamente selecionados 

com o envio de professores e alunos universitários para formar multiplicadores em diferentes 

áreas do conhecimento; com isso, visa desencadear ações de efeitos duradouros, que favoreçam, 

no longo prazo, a população, a economia, o meio ambiente e a administração locais 

(MINISTÉRIO DA DEFESA, 2017).  

De acordo com o entrevistado D5 (2017), o projeto Rondon teve pouca atuação no 

município de Nova Olinda e, sob o seu ponto de vista, o projeto tem um objetivo assistencialista. 

Portanto, o que se percebe nesses exemplos é que nenhum dos dois foi capaz de produzir uma 

ação enraizada e organicamente vinculada à cidade de Nova Olinda. Até porque, ambos os 

programas, um do governo estadual e outro do governo federal, não compartilhavam de nenhum 

tipo de valor endógeno com a comunidade.  

O mesmo não pode ser dito em relação a Fundação Casa Grande, cuja atuação parte 

exatamente do compartilhamento de valores endógenos associados à cultural local e às origens 

históricas da comunidade de Nova Olinda. Por isso e pelo modelo de autogestão e cogestão que 
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adota, a Fundação Casa Grande conseguiu estabelecer vínculos de cooperação e integração com 

a comunidade local, através de uma relação de trocas recíprocas, garantido a legitimidade da 

sua atuação no município.  

Assim, através dos programas de educação infantil e profissionalização de jovens 

oferecidos pela Fundação, as crianças e jovens de Nova Olinda passaram e ter a oportunidade 

de aprender profissões diferentes das que são comuns no campo. Conforme relatou Alemberg 

em entrevista ao jornal Folha de São Paulo (KOTSCHO, 2001, p.E1): “o nosso maior desafio 

era trocar as enxadas das crianças que largavam a escola pra trabalhar na lavoura pela tecnologia 

da comunicação”. Sobre essa realidade de muitas crianças e jovens do sertão do Ceará, a 

entrevistada B5 (2017) disse que, apesar das críticas que sofreu na época, preferiu deixar o filho 

na Fundação do que colocá-lo para trabalhar no período em que não estava na escola; hoje, ela 

é uma das que garante que a atuação da Fundação mudou a realidade da sua vida e de seu filho.     

 Dessa forma, as ações da Fundação Casa Grande passaram a mudar as relações de 

trabalho, produção e consumo da cidade de Nova Olinda, pois, além de colaborar com a 

erradicação do trabalho infantil, a Fundação também cria oportunidade de geração de renda, 

através de seus programas de empreendedorismo social e geração de renda familiar, cujos 

resultados serão melhor abordados na próxima dimensão, no tópico 5.2.3 (Economia).   

 

5.2 Dimensão “Caráter Inovador” 

 

Esta subseção busca atender ao segundo objetivo específico proposto nesta pesquisa: 

analisar os elementos da dimensão “Caráter Inovador”. Conforme foi detalhado na seção 3 

(Quadro 8), as categorias de análise aqui consideradas são: ação social, modelo e economia. A 

dimensão “Caráter Inovador” refere-se à ação social desencadeada, por meio da implementação 

de novos arranjos institucionais e novas formas de regulação social, que dá contorno às soluções 

inovadoras para o problema identificado (TARDIF; HARRISSON, 2005). 

 

5.2.1 Ação social 

 

 A partir do reconhecimento de uma demanda insatisfeita – a necessidade de inclusão 

sociocultural das crianças de Nova Olinda –, os fundadores viram-se obrigados a repensar suas 

ações e formular novas respostas para o problema enfrentado. Dessa forma, desencadeou-se o 

que Tardif e Harrisson (2005) chamam de dinâmica para a ação social, caracterizada por coesão 

e sentimento de adesão entre os atores, capacidade de mobilização de recursos e de superação 
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de dificuldades, autonomia e relacionamentos interpessoais baseadas no consenso social. Essa 

dinâmica foi descrita por Alemberg, para a Revista Entrevista, da seguinte forma: 

 

Antes da gente abrir a casa, a gente tava organizando o museu, eu e Rosiane, aí a gente 

via aqueles bocado de olhinhos por debaixo da porta. Quando a gente ia olhar, eles 

corriam tudinho. Quando a gente abriu a casa, entrou assim de ruma (de monte), como 

se diz e foi um trabalho danado. Mas eles começaram a ver que a gente explicava 

quando chegava uma pessoa e eles começaram a prestar atenção. ‘O que é que eles 

faziam?’ A gente começou a notar que um pegava a vassoura e varria a calçada, muitas 

vezes, tinha um menino explicando pra uma pessoa o que a gente tinha explicado. Aí, 

a gente foi nomeando, você é diretor disso, daquilo. E foi dando a eles um título que 

eles já tinham conquistado lá na Casa Grande. ´Como é que acontece os projetos na 

Casa Grande?’ Os meninos é que chegam e diz assim: ‘Alemberg, eu...” aperreia a 

gente pra... por exemplo, Samuel, quando era pequeno, com nove anos de idade, 

começou a aperrear a gente por uma câmera pra filmar. Hoje a gente tem uma tevê e 

ele é o cameraman (operador de câmera) (SOARES; CÂMARA, 1999, p.10).  

 

 Foi assim, então, que, nas palavras de Alemberg, começou um “trabalho de lapidação e 

de orientação através da arte para que elas [as crianças] entrassem nesse universo da mitologia, 

da arqueologia, da antropologia que a Casa Grande vem trabalhando” (GADELHA, 1995, p. 

27). O casal continuou morando no Crato e passou a vir para Nova Olinda nos finais de semana 

ficar com as crianças: “a gente começou a brincar com as crianças, cantar com as crianças e aos 

poucos elas foram dominando o que a gente explicava, né, então foi um momento muito assim 

de educação infantil” (D1, 2017). Esse processo de educação estendia-se para além dos muros 

da Casa, em andanças pelos sítios arqueológicos da região. Assim, foi-se estabelecendo coesão 

e sentimento de pertencimento entre os atores envolvidos: “Esse foi o início da Fundação, nosso 

encontro com as crianças, o encontro das crianças com a Fundação, com a Casa” (D1, 2017). 

 No que se refere à capacidade de mobilizar recursos internos e externo, as primeiras 

ações foram empenhadas antes mesmo do início das atividades da Fundação, com a doação da 

casa, que pertencia ao avô de Alemberg e, depois, com a restauração da mesma, através de 

recursos financiados pela Prefeitura Municipal de Nova Olinda (VICELMO, 1992). Por outro 

lado, um convênio firmado com a mesma Prefeitura, no valor de cinco salários mínimos 

mensais, para as despesas de manutenção da Casa e para garantir o funcionamento de suas 

atividades, foi extinto antes mesmo da primeira doação. Isso porque a gestão que assumiu a 

Prefeitura no mandato seguinte, iniciado no ano de 1993, não deu continuidade a parceria 

pública com a Fundação Casa Grande (GADELHA, 1995).  

 Os primeiros espaços culturais oferecidos pela Fundação foram a biblioteca, a videoteca 

e a sala de exposição. Logo depois, Alemberg resgatou o projeto da rádio difusora “A voz da 

liberdade”, que existiu em Nova Olinda nos anos 1960: quatro alto-falantes, doados pelo padre 
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da cidade, foram instalados no telhado da Casa Grande. Essa foi também a saída para a ausência 

de recursos: “vimos que a rádio poderia ser um gancho de sustentação do projeto. Abrimos 

espaços na programação, onde, por R$ 5,00 (cinco reais) mensais, os comerciantes anunciam 

seus armazéns e bodegas de quarta até domingo” (GADELHA, 1995, p.28). Dessa forma, o 

pagamento das primeiras despesas da Casa passou a vir dessa verba, demonstrando capacidade 

de superar as dificuldades iniciais. 

 A rádio amplificadora também funcionava como sala de aula prática para as crianças, 

que colocavam no ar os programas musicais e de utilidade pública para a população ouvir. 

Sobre essa experiência, a entrevistada B7 (2017), considerada a primeira menina da Casa 

Grande, deu o seguinte depoimento: “A gente passava a semana toda com um gravadorzinho, 

aí pegava as notícias. Faltou água na cidade, aí a gente ia entrevistar os moradores, aí ia na 

Cagece”. Em seguida, com o apoio da UNICEF, surgiu a primeira oficina na Casa Grande: de 

jornalismo, técnicas de rádio e pintura de mural (GADELHA, 1995). Dessa mesma parceria, 

surgiu um projeto de amplificação da rádio, para tirar os fones de cima de casa e coloca-los 

sobre a caixa d’água, que era o ponto mais alto da cidade (GADELHA, 1995).  

 Finalmente, no ano de 1997, novamente com o apoio da UNICEF, foram conseguidos 

os aparelhos para que uma emissora de rádio em frequência modulada fosse posta no ar. Assim, 

em 19 de dezembro do mesmo ano, a Rádio Casa Grande FM (ANEXO C) passou a transmitir 

a programação da amplificadora da Fundação, operando na faixa de 103 MHZ, com um 

transmissor de 25 watts, alcançando os municípios de Nova Olinda, Crato, Araripe, Altaneira e 

Santana do Cariri, no Ceará, além do município de Exú, no Estado de Pernambuco (SOARES; 

CÂMARA, 1999). 

Durante um certo tempo, a rádio precisou de uma liminar na justiça para funcionar, mas 

em 1999, a emissora obteve a concessão do Ministério das Comunicações para se tornar uma 

rádio educativa (SÁ, 2002). Assim, aos poucos, a Casa ia crescendo junto com as crianças, 

conforme falou Alemberg ao Jornal Sábado (DE PAULA, 1996, p. 11):  

 

Tem uma biblioteca, uma gibiteca e uma cordelteca. A biblioteca era um dos lugares 

menos frequentados, aí a gente colocou uma gibiteca. Hoje é um dos locais mais 

frequentados, inclusive serve à rede escolar. Nós temos um acervo de mais de 500 

livros, em matéria de literatura, conhecimentos gerais, atlas, história do Ceará, história 

do Cariri. A parte do cordel quem gosta de ler mais são os matutos. Nós temos uma 

videoteca, que é formado por um acervo de documentários e histórias infantis. Então 

eles se acomodam bem no local. Mas não existe essa coisa de presença obrigatória.  

 

A participação das crianças na Casa era totalmente espontânea e voluntária, elas iam 

porque queriam, porque se interessavam, porque encontravam, ali, o universo que não tinha nas 
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suas próprias casas, na escola ou em outros espaços da cidade. Mais do que espontânea, a 

participação das crianças era fundamental, pois, não só tudo – arte, cultura e patrimônio – era 

consumido por elas, como também gerenciado (PARENTE, 1998). Cada criança tinha uma 

função específica dentro da Casa, designada a partir de suas demonstrações vocacionais, desde 

a parte esportiva até a ambiental e, como forma de incentivo, aquelas que mais se destacavam 

eram promovidas aos cargos de direção (DEMONTIER, 1997).  

Dessa forma, o agitador de brincadeiras tornou-se diretor cultural, o menino organizado 

– habituado a varrer a calçada – tornou-se diretor de manutenção e o que mais gostava de ler 

tornou-se o diretor de pesquisa; em seguida, nasceram os recepcionistas e, por conseguinte, o 

diretor do museu (D1, 2017). No final, eram 15 crianças compondo a diretoria, todas 

conscientes de suas responsabilidades (PARENTE, 1998). Sobre como as crianças lidavam com 

essas responsabilidades, a entrevistada B6 (2017) relatou:    

 

A gente tinha horários né? Até hoje tem, de chegar. Por exemplo, 7 horas da manhã 

era o horário que a gente deveria estar lá, mas isso não era assim uma coisa forçada. 

Era porque a gente tinha essa consciência, por que que eu tenho que estar lá 7 horas 

da manhã? Porque a gente tinha que fazer as atividades e receber as pessoas que 

chegavam, os estudantes que chegavam na época.  

 

Portanto, o arranjo institucional adotado pela Fundação pode ser considerado inovador, 

principalmente, no que se refere à participação ativa das crianças na Casa, são elas que dirigem, 

orientam e recepcionam. Mais do que meros executores das atividades, as crianças têm 

autonomia para tomar decisões e propor ideias, são os gestores culturais na Casa Grande, 

segundo Alemberg, os “protagonistas da mudança social da cidade” (ARAÚJO, 1997, p. 18A). 

Um protagonismo que vem da ausência: a ausência de perspectiva de vida e a ausência 

sociocultural. Mas, também, da ausência dos adultos, a ausência de Alemberg e Rosiane durante 

a semana (de segunda a sexta), quando confiavam a chave da casa para as crianças: 

  

Por que que hoje essas crianças são tão empoderadas? Por que é que elas são assim? 

A gente passava a semana fora. A gente entregou a chave da casa a elas desde o 

princípio. Então aquela ausência nossa deu a eles a autonomia de decidir. Isso foi 

passando de cada menino que ia chegando pro outro (D1, 2017).  

 

 Para a entrevista D4 (2017), foi dessa ausência que nasceu a originalidade da Casa 

Grande. Atuando ao mesmo tempo como fator limitador – ausência sociocultural – e como 

oportunidade – delegação de confiança –, a ausência, ou as ausências, impulsionaram esse 

arranjo institucional inovador e desencadearam novas formas de regulação social, baseadas no 

protagonismo e na autonomia infanto-juvenil. Assim, apesar de não ser diretamente vinculada 
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à escola, não servir refeições, nem controlar frequência, das 8 às 18 horas, a Fundação sempre 

estava repleta de crianças, configurando-se numa instituição aberta ao público, onde não há 

limite de idade, nem para o ingresso, nem para a saída (ARARIPE, 1995).  

Para participar, todavia, a criança tinha que estar matriculada na escola regular e tirar 

boas notas (KOTSCHO, 2001). A porta de entrada da Fundação era a Escolinha de Iniciação 

Artística, onde os meninos a partir de três anos tinham aulas de artes plásticas e história. Com 

dez anos, as crianças já podiam assumir a função de recepcionistas do museu (DIÓGENES, 

1999a). Mas o que tornava uma criança “Menino da Casa Grande” era receber o uniforme 

(ANEXO D): “o uniforme da Fundação é dado a partir de uma avaliação deles mesmos” (D1, 

2017). Assim, eram as crianças que habilitavam umas às outras a ser tornarem “Menino da Casa 

Grande”, ao observar quem fazia parte do conjunto, quem estava presente para executar as 

atividades da semana, quem participava ativamente da gestão e quem, de fato, auxiliava na 

condução do projeto. 

Portanto, essa nova forma de regulação social também precisava de regras e disciplina 

para funcionar, um exercício simultâneo entre autonomia e responsabilidade que, de acordo 

com a entrevistada B7 (2017), funcionava assim: era “muito bem balanceado, muito bem 

equilibrado. Assim, tem uma linha tênue entre os dois. Mas o equilíbrio que é dado lá dentro, é 

o que faz a gente ser quem a gente é hoje”. Para ela, existia, na mesma proporção, um 

contraponto entre a liberdade vivenciada pelas crianças de segunda a sexta e a “prestação de 

contas” realizado no final de semana, quando Alemberg e Rosiane estavam na Fundação (B7, 

127). Sobre esse momento de “prestação de contas”, a entrevistada B6 (2017) explicou:      

 

Tudo era conversado, na reunião. Ai tinham suspensões também. O menino brigou, 

digamos assim, ai já tinha sido falado uma vez, então vai ser suspenso, vai passar uma 

semana em casa, por exemplo. Tinha também esse tipo de... não é nem punições que 

eu chamo, é uma forma da pessoa se orientar mais. 

 

Dessa forma, ocorriam o que o entrevistado D1 (2017) chamou de “reuniões 

formativas”. Sob a luz da lamparina, com chá e biscoitos, era dividido o “pão do merecimento”, 

que, segundo a ex-participante B7 (2017), era repartido na medida do merecimento de cada 

criança, de acordo com seu desempenho nas atividades da Fundação. Assim, as relações 

interpessoais eram baseadas no consenso social, pois, não só as próprias crianças avaliavam 

umas às outras, como as suspensões, quando existiam, eram encaradas mais como orientações 

do que punições. Essas reuniões, que serviam para “prestar contas”, também eram repletas de 

cantorias e atividades lúdicas (D1, 2017). Para a entrevistada B7 (2017), embora existisse uma 



75 

 

certa cobrança, as crianças aprendiam brincando, o que tornava essa construção mais efetiva 

(B7, 2017). Portanto, embora houvesse controle disciplinar, este era devidamente conjugado 

com incentivo a criação e a atribuição de responsabilidades (GHANEM, 2012).  

 Além das reuniões formativas, o dia a dia das atividades da Fundação também era 

facilitado pela atuação do Conselho Cultural, que funcionava como uma espécie de instância 

representativa de todas as crianças. Conforme relatou o entrevistado D1 (2017): “O Conselho 

Cultural foi a primeira, vamos dizer assim, vazão estatutária jurídica das crianças na Fundação. 

Então tinha os meninos que faziam parte do Conselho, que durante a semana pegavam as 

reinvindicações dos meninos e trazia pra gente”.  

Atualmente, os membros do Conselho Cultural precisam ter mais de 18 anos, conforme 

determina o Art. 28º do Estatuto: “O conselho cultural é constituído de 5 (cinco) membros 

indicados pela diretoria, dentre os jovens beneficiados pelo trabalho da Fundação Casa Grande, 

e que tenham acima de 18 anos” (FUNDAÇÃO CASA GRANDE, 2017c). Hoje, portanto, os 

membros do Conselho Cultural são as crianças de ontem. De acordo com o Art. 29º, as 

competências do Conselho Cultural são: “I - Zelar pelo efetivo cumprimento da finalidade da 

Fundação Casa Grande Memorial do Homem Kariri; II - Ser consultado sobre as linhas gerais 

e programáticas nos assuntos pedagógico-culturais a serem adotadas pela instituição” 

(FUNDAÇÃO CASA GRANDE, 2017c). 

Com o início da parceria com a UNICEF, que fomentou a ampliação do laboratório de 

rádio e o investimento em novos laboratórios de comunicação, em 1995, a Fundação criou a 

Escola de Comunicação da Meninada do Sertão. Logo em seguida, iniciaram-se as negociações 

com a Secretaria de Cultura do Estado do Ceará para fazer valer o projeto da tevê comunitária 

(DE PAULA, 1996). Assim, através da Lei Estadual de Incentivo a Cultural, Lei nº 12.464, de 

29 de junho de 1995, a Fundação não só conseguiu recursos para um transmissor de TV, como 

também adquiriu um prédio vizinho, conhecido por ter sido a primeira escola do município de 

Nova Olinda. O terreno, com área total de 1.200 metros quadrados, serviria para a ampliação 

da Escola de Comunicação (FAHEINA, 1997). Por intermédio do Fundo Estadual da Cultural 

e do Projeto São José Cultural, o prédio foi restaurado e, hoje, conta com dez laboratórios, 

parque infantil, lojinha e restaurante (ANEXOS E e F) (DEMONTIER, 1997).  

Dessa forma, conforme explicam Tardif e Harrisson (2005), durante a fase de 

implementação, o surgimento de novas práticas pode ser favorecido, apoiado ou restringido por 

novos programas ou políticas públicas. No início desse tópico, foi relatada uma situação na qual 

uma política pública restringiu o funcionamento da Fundação: quando o convênio com a 

Prefeitura Municipal de Nova Olinda foi extinto após a mudança de gestão. Entretanto, pode-
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se afirmar que as políticas públicas, envolvidas na trajetória inicial da Fundação, atuaram mais 

de forma a apoiar e favorecer suas atividades, como foi o caso do financiamento de recursos 

para a restauração da casa, da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, do Fundo Estadual da Cultura 

e do Projeto São José Cultural.  

De acordo com Tardif e Harrisson (2005), passado esse período inicial, no qual novos 

arranjos sociais e novas regulações sociais são implementados, as soluções adotadas que 

demonstrem seus benefícios tendem a se institucionalizar.  O conjunto destas soluções, por sua 

vez, dá origem a novos modelos (de trabalho, de desenvolvimento, de governança ou modelo 

Quebec) e a uma “nova economia” (do conhecimento, mista ou social). Os dois últimos tópicos 

dessa subseção tratam da fase de institucionalização das soluções adotadas pela Fundação. 

 

5.2.2 Modelo 

 

Com a institucionalização de suas ações, a Fundação Casa Grande consolidou um 

modelo de governança inovador. A principal diferença do modelo de governança para os demais 

modelos possíveis (vide Quadro 2) de inovação social é que seu foco está na parceria entre 

sociedade civil e instituições públicas e privadas (TARDIF; HARRISSON, 2005). Essas 

parcerias, todavia, não podem colocar em risco a autonomia da iniciativa, de modo que modelos 

baseados em autogestão e cogestão têm sido encarados como a melhor forma de estabelecer 

essas novas relações (OLIVEIRA, 2009). 

Conforme Albuquerque (2004), a autogestão é mais do que uma simples modalidade de 

gestão, visto que incorpora diversos aspectos: social, econômico, político e técnico. Na sua 

dimensão social, a autogestão se dá pela construção social, que faz com que os resultados 

atingidos sejam aceitos por todos os envolvidos. A dimensão econômica é caracterizada pela 

formação de relações sociais de produção que privilegiam o trabalho em detrimento do capital. 

A política relaciona-se com valores, princípios e práticas que favorecem a tomada de decisão 

coletiva. E, a técnica, indica que há outra possibilidade de divisão de trabalho e de organização. 

 Dessa forma, pode-se afirmar que o modelo de gestão da Fundação Casa Grande é 

baseado na autogestão, pois, do ponto de vista social foi, desde o início, construído de forma 

coletiva, participativa e inclusiva. No que se refere à dimensão econômica, não só a participação 

na Fundação é completamente voluntária, conforme versa o Art. 7º do seu Estatuto 

(FUNDAÇÃO CASA GRANDE, 2017c), como, de acordo com os Art. 4º e Art. 6º, todo o seu 

patrimônio, os recursos e rendas provenientes desse patrimônio e os demais recursos angariados 

somente poderão ser utilizados no cumprimento de suas finalidades institucionais, definidas no 
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Art. 2º (FUNDAÇÃO CASA GRANDE, 2017c). Além disso, cada participante é um integrante 

importante nos processos de tomada de decisão, o que atende à dimensão política. Por fim, em 

relação à dimensão técnica, a Fundação subverte o formato tradicional de organização, ao 

imprimir uma configuração flexível, que contesta a hierarquia e a complexidade de processos 

burocráticos.     

 Assim, no modelo de autogestão da Fundação Casa Grande, a direção está quase 

totalmente nas mãos das crianças: desde a recepção, passando pela limpeza, até a administração 

das finanças (PARENTE, 1998). O mesmo pode ser dito em relação à tomada de decisão, pois 

a elas é dada autonomia para sugerir novas ideias e propor novos projetos; além de serem os 

protagonistas dos processos criativos, na elaboração de produtos culturais, como revistas em 

quadrinho, programas de TV, programas de rádio e performances cénicas e musicais. Para 

Ghanem (2012), muito embora a tomada de decisão sobre as principais orientações da Fundação 

não seja de responsabilidade direta das crianças, há uma dedicação deliberada em encaminhar 

os processos decisórios com base na consulta coletiva, assim como de fazer desse procedimento 

uma ferramenta para estimular a corresponsabilidade, a partir da efetivação de ações que são 

emanadas de motivações e preferências das próprias crianças. 

 Quanto aos recursos, a Fundação Casa Grande aposta cada centavo e esforço na 

capacidade empreendedora, responsável e, sobretudo, criativa das crianças e jovens, buscando 

construir um modelo de aplicação de conhecimento com boa gerência. Por isso, todo o processo 

de planejamento e gestão de recursos é aberto ao público, sendo possível consultar as prestações 

de contas anuais tanto no blog da Fundação (FUNDAÇÃO CASA GRANDE, 2017d), quanto 

em grandes banners impressos e afixados nas paredes internas da Casa (ANEXO G). 

 De acordo com o Estatuto, a Fundação Casa Grande é administrada por três instâncias: 

Assembleia Geral, constituída por sócios; Diretoria, formada por três diretores (presidente, 

financeiro e administrativo) e Conselho Fiscal, composto por três membros efetivos, eleitos em 

Assembleia, dentre os sócios. Entretanto, as demandas do dia a dia, que envolvem atividades 

de planejamento e execução, ficam mais por conta da Diretoria, em especial, do diretor-

presidente e do diretor-administrativo, e do Conselho Cultural. Apesar de consultivo na forma, 

na prática, são os cinco membros do Conselho Cultural que, de fato, planejam, executam e 

acompanham as ações diárias da Fundação (FUNDAÇÃO CASA GRANDE, 2017c). 

 Para Moulaert et al. (2005), a capacidade de governança inovadora está localizada nas 

relações através das quais as práticas são efetivamente desempenhadas e não apenas nas regras 

formais de alocação de competências definidas pelas leis. Portanto, é preciso investigar as 

relações que conduzem a ações específicas, desde episódios de interação até formas de 
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implementar a própria governança, assim como as práticas culturais que definem como as 

pessoas dão sentido aos seus mundos coletivos e se envolvem cognitivamente e presencialmente 

nas rotinas do dia a dia. É por isso que, mesmo não sendo uma instância formal de planejamento, 

decisão e execução, são as relações entre os membros do Conselho Cultural que levam à prática 

as ações da Casa Grande, por meio de uma dinâmica de integração diária e uma cultura voltada 

para a construção coletiva.  

 Coforme explicou o entrevistado D3 (2017), o Conselho Cultural é formado pelas 

pessoas de maior viência na Fundação e são elas que fazem a gestão da Casa funcionar durante 

a semana, sem, contudo, deixar de envolver as crianças nesse processo. Neste mesmo sentido, 

a entrevistada D4 (2017) disse que ser membro do Conselho Cultural é assumir a linha de frente 

da Fundação, a partir de uma atuação coletiva, onde todos se auxiliam, pensam soluções e 

estratégias juntos, acompanham as atividades e formaam pessoas para dá continuidade a esse 

trabalho institucional. Dessa forma, apesar de estarem na “linha de frente”, os membros do 

Conselho Cultural preocupam-se em envolver as crianças nas atividades de planejamento e nos 

processos decisórios, assim como em formar os diretores de amanhã, que, nessa dinâmica de 

aprendizado mútuo e coletivo, já são as crianças de hoje. Sobre esse dinância, a entrevista D4 

(2017) assim se manifestou:                  

 
Esses últimos tempos, a gente tem conversado muito sobre esses novos jovens que tão 

aqui, [que] vão futuramente assumir a diretoria, a responsabilidade, o Conselho 

Cultural e aí tem que apresentar proposta, tem que apresentar solução e a gente tá 

justamente fazendo com que eles pensem em soluções, provocando, né, tipo assim 

[um] processo de incubação. 

 

Assim, do ponto de vista técnico, o modelo de gestão adotado questiona o formato 

tradicional de organização, em especial, no que se refere à hierarquia; pois, não há limites claros 

de autoridade, nem de atribuições entre as funções. Neste sentido, o entrevistado D5 (2017) 

disse: “não existe a função, entendeu? Eu sou diretor administrativo da Casa Grande, mas as 

minhas atribuições, elas são as mesmas de quando eu não era diretor administrativo da Casa”. 

Da mesma forma, o entrevistado D2 (2017) se manifestou: “a gente, do ponto de vista funcional, 

a gente transcende essa questão do organograma jurídico. […] Todos somos recepcionistas aqui 

dessa casa”. A entrevistada D4 (2017) explicou que cada membro do conselho cultural trabalha 

com um grupo de crianças em pequenas equipes de trabalho, cada uma voltada para um projeto 

específico em andamento. Mesmo assim, essas equipes não atuam de maneira isolada: “você 

fecha comigo, mas você não fecha só comigo, você fecha comigo, com a Casa e com o que 

você gosta”. Além de contestar a hierarquia, esse modelo também contesta os gargalos dos 
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processos burocráticos tradicionais, pois, baseia-se em uma simplicidade estrutural, que 

consegue imprimir rotinas mais flexíveis. Sobre isso, o entrevistado D3 (2017) disse:  

 

Simplicidade é uma das coisas que cabe aí, porque, por exemplo, quando nós fomos 

fazer o teatro, o teatro Violeta Arraes, a gente poderia muito bem ter aproveitado o 

recurso do governo do estado e a gente fazer um mega teatro aqui, um teatro super 

modernizado, com carpete, com estúdio cênico, mas não. O que foi que a gente fez? 

[...] A gente criou um teatro do nosso tamanho. [...] A gente sabe o passo que a gente 

pode dar. Se é até aqui, eu não posso ir mais além do que o passo que eu posso dar. 

Não posso soltar o carro na frente dos bois. Então nosso teatro foi feito diante de uma 

realidade nossa, simples. O que é o Memorial do Homem Kariri? É uma casa que a 

gente chegou e montou as pesquisas de Alemberg e Rosiane. Não tem nada 

sofisticado, [é algo] que a gente pode administrar. Sabe o que é o material de 

manutenção básica daquele teatro? É uma flanela, um espanador e um balde com água 

pra você jogar ali no piso e pronto. Então a gente faz as coisas assim. 

 

 Também sobre o Memorial do Homem Kariri, primeiro museu idealizado pela 

Fundação, a entrevista D4 (2017) relembrou que o espaço original foi restaurado de forma 

simples e, assim, continua sendo mantido:  

 

A tinta que a gente usa pra pintar essa casa até hoje é super simples, é tinta de água, 

aquelas tintas cal; as crianças sabem pintar, as crianças gerenciam, toma de conta, 

limpa, remonta expositor, né, recoloca as flores do altar. Então, quer algo mais 

orgânico, integrado à comunidade do que isso? E que, se não tiver nenhum adulto 

aqui, amanhã de manhã, às sete horas, essa casa vai tá aberta, vai ta sendo limpa, vai 

ta organizada porque as crianças vão chegar mais cedo. 

 

Portanto, essa simplicidade estrutural permeia todas os espaços da Fundação, incluindo 

seus laboratórios, e extrapola para a condução de suas atividades, desenvolvidas de maneira 

igualmente simples: “é uma coisa mais leve, e rápida; porque a resposta é mais rápida quando 

se quer fazer as coisas aqui. Então, assim, é só ter planejamento, nem precisa ter muito dinheiro, 

e as coisas acontecem, a gente sempre fala que é fazer do pouco muito” (D4, 2017).  

Para o entrevistado D1 (2017), a Casa Grande criou sua própria forma de fazer, sua 

própria gestão, tornando-se um modelo nas áreas do turismo, da cultura e do empreendedorismo 

social. Essa última fala permite fazer referência a uma das primeiras definições de inovação 

social, àquela cunhada por Taylor (1970), segundo a qual, inovações sociais são novas formas 

aperfeiçoadas de ação, novas formas de fazer as coisas, novas invenções sociais. Dessa forma, 

através de simplicidade estrutural e interações diárias entre os atores, a Fundação Casa Grande 

desenvolve um modelo de autogestão e cogestão inovador, baseado em negociações coletivas 

e consenso social.    
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5.2.3 Economia    

 

De acordo com Tardif e Harrisson (2005), a institucionalização das soluções bem-

sucedidas também poderia dá origem a uma “nova economia”. As economias decorrentes de 

processos de inovação, por sua vez, poderiam ter características de economia do conhecimento, 

economia social ou economia mista (TARDIF; HARRISSON, 2005). 

 No caso da Fundação Casa Grande, a “nova economia” que decorre de suas ações foi 

identificada como sendo uma economia do conhecimento. Segundo Guile (2008), esse conceito 

foi usado por Drucker (1969) para se referir à aplicação do conhecimento, de qualquer campo 

ou fonte, novo ou velho, como estímulo ao desenvolvimento econômico.  

Por outro lado, a atuação da Fundação também dá conta do surgimento de nove 

empreendimentos sociais, vinculados diretamente a suas ações, que apresentam características 

de economia social ou mista. Iniciativas da economia mista são aquelas que contemplam ao 

mesmo tempo interesses gerais e coletivos, podendo estabelecer parcerias com o Governo 

(TARDIF; HARRISSON, 2005). Já organizações da economia social têm como objetivo 

principal servir aos seus membros ou à comunidade, por meio de um processo de gestão 

democrática e da distribuição igualitária dos seus excedentes econômicos (MAURER, 2011). 

Como o foco de análise dessa pesquisa é a organização Fundação Casa Grande – 

Memorial do Homem Kariri, o principal processo de institucionalização tratado será o da 

economia do conhecimento. Mas, considerando que também figura como unidade de análise o 

grupo formado pelos moradores da cidade de Nova Olinda beneficiados pelas atividades da 

Fundação, esses empreendimentos sociais serão igualmente tratados mais à frente.  

De acordo com Limaverde (2010), o desafio da Fundação foi sistematizar uma ação 

educativa que proporcionasse, aos meninos e meninas da Casa Grande, ferramentas formadoras 

para a ampliação dos seus repertórios culturais, através do acesso e da internalização de novos 

saberes e conteúdos de qualidade em assuntos como: memória, patrimônio, arqueologia, 

mitologia, cultura, comunicação, meio ambiente, arte e cidadania. Para Laaksonen e Pascual I 

Ruiz (2006), a cultura desempenha um papel fundamental no desenvolvimento econômico local 

e, sobretudo, na transformação social e política. Assim, conforme Guile (2008), a base cultural 

é subjacente à economia do conhecimento e, nem conhecimento, nem cultura podem ser 

testados diretamente, como geralmente se pretende, por meio de exames e testes.  

 

Ao contrário, deveria ser dada mais ênfase ao desenvolvimento de formas de 

cognoscibilidade para um modo de vida particular no qual a colaboração e a 

comunicação fossem vistas como aspectos fundamentais de uma educação voltada 
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para se trabalhar e viver em uma sociedade/economia do conhecimento (GUILE, 

2008, p. 634). 

  

Segundo relatou Alemberg para a Revista Entrevista (SOARES; CÂMARA, 1999, p. 

13), na Casa Grande, “os meninos estudam comunicação da pré-história. Eles estudam, vamos 

dizer, assim, o visual pelas pinturas rupestres, pelos utensílios. Eles estudam o áudio pelo oral, 

pelas lendas. Então, é uma escola de comunicação, da pintura rupestre ao computador”. Neste 

mesmo sentido, Violeta Arraes falou ao Jornal do Cariri que, os museus, como o que existe na 

Fundação, contribuem para a educação do olhar, trazendo para perto dos olhos o que está na 

vida e no mundo (VALÉRIO, 2001). Dessa forma, as crianças aprendem ao conhecer o museu, 

os laboratórios e a história da região, mas também prestando atenção no seu colega: o que diz, 

como se porta, perguntando, conhecendo; mais do que meros repetidores do conhecimento, elas 

vão a campo, transformadas em pesquisadores, em expedições às formações rochosas e aos 

riachos da Chapada do Araripe (CURY; NORONHA, 2009).  

Assim, as ferramentas formativas desenvolvidas pela Fundação propõem uma forma de 

cognoscibilidade na qual a comunicação e a colaboração são vistas como aspectos fundamentais 

da educação, conforme defende Guile (2008): ideal para se viver em uma sociedade/economia 

do conhecimento. São ferramentas que trabalham os sentidos através do lúdico e a comunicação 

através do coletivo, dando ritmo a um processo interrupto de colaboração. Sobre esse processo 

de comunicação e colaboração, a entrevistada D4 (2017) disse: 

 

O primeiro ato de comunicar aqui na Casa é receber as pessoas, que foi, exatamente, 

como ela começou. A Casa, com as peças, né, arte e cultura, porque tinha eles 

[Alemberg e Rosiane] ali transmitindo a mitologia através das músicas que eles 

criaram, através das histórias, das lendas retransmitidas, né, pras crianças. Então é 

uma formação muito baseada na oralidade, e isso começou a ser comunicado, ter a 

necessidade de ser comunicado. Justamente... é daí que nasce o museu, é a necessidade 

de comunicar toda essa pesquisa. E as crianças tomaram pra si essa responsabilidade 

também, de comunicar esse conteúdo, e fizeram isso, a partir da primeira... digamos 

assim, do primeiro estágio inicial da comunicação, a recepção, receber os visitantes, 

receber bem, né, como a gente diz ‘olhando nos olhos’. 

 

Os estudos sobre economia do conhecimento têm reforçado a já antiga interdependência 

entre o conhecimento teórico e tácito e explicitado que isso pressupõe pedagogias que auxiliem 

os alunos a mediar diferentes formas de conhecimento, e não oscilar entre elas (GUILE, 2008). 

De acordo com Limaverde (2010), todos os projetos desenvolvidos e em desenvolvimento na 

Fundação partem do fazer cotidiano, que integra teoria e prática, por meio da associação entre 

os laboratórios de conteúdo, que servem de instrumentalização à execução dos planos de 

trabalho e os laboratórios de produção, onde esses planos são de fato executados. Ao ter acesso 
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a um universo que envolve ciência, arte e comunicação, as crianças aprendem de tudo um 

pouco, de acordo com sua escolha, como explica Alemberg: 

 

Os laboratórios da Casa Grande se interligam, o que torna as crianças multifuncionais, 

justamente para que possam conhecer a diversidade do mundo, ter acesso à 

comunicação de cada área, saber como comunicar um instrumento, como comunicar 

uma imagem de vídeo. Para isso, elas passam por todos os meios de comunicação, 

para ter mais recursos e uma visão mais profunda. (CRIANÇAS DA FUNDAÇÃO 

CASA GRANDE, 2008, p.14). 

 

 Portanto, o objetivo principal é fazer com que essas crianças e jovens desenvolvam 

potencialidades que lhes deem capacidade de entender e se mover dentro de uma realidade onde 

o conhecimento e as tecnologias da informação e da comunicação ditam os rumos do 

desenvolvimento econômico.  

Neste sentido, a entrevista B6 (2017) relatou que, antes de entrar na Casa Grande, não 

dava importância para a questão do conhecimento: “eu ia pra escola só por ir mesmo”. Segundo 

ela, foi após o início do seu envolvimento nas atividades da Fundação que ela começou a ler 

bons livros, assistir filmes e se interessar por aprofundar o conhecimento: “lá pra mim foi uma 

escola que, assim, vai ficar pra sempre. Por conta disso né? Porque hoje eu me sinto, em relação 

ao que eu era antes de entrar na Casa Grande, eu me sinto uma outra pessoa”. Para as 

entrevistadas B2 (2017) e B3 (2017), o principal objetivo da Fundação é a educação e o 

aprendizado, pois, a inserção da Casa Grande no contexto de Nova Olinda, mostrou “que a 

gente tem uma cultura, que a gente [deve] preservar essa cultura” (B2, 2017). 

A consequência mais concreta desse processo de educação, através da cultural e da 

comunicação, é proporcionar o casamento entre tecnologia e sertão, capacitando, meninos e 

meninas, a adentrarem no inverso da sociedade do conhecimento. Assim, eles se formam como 

radialistas, escritores, desenhistas, músicos, fotógrafos, cameramen, produtores e gestores 

culturais, pois, tudo que experimentam na Casa Grande pode virar profissão. De acordo com o 

entrevistado D3 (2017): “o menino quando chega aqui ele quer aprender a linguagem 

audiovisual, ele quer aprender a gravar, ele recebe uma capacitação nessa área”. Sobre os 

impactos desse processo de capacitação o entrevistado D3 (2017) disse:  

 

Hoje a gente tem meninos aqui que chegaram na Fundação e que hoje tão trabalhando 

no SESC, nos teatros, tanto no teatro de Juazeiro, quanto no teatro do Crato, que são 

pessoas que foram formadas aqui ou que estão levando uma formação pela 

qualificação que recebeu aqui na Fundação Casa Grande. Então assim, um menino da 

Casa quando tá lá em São Paulo trabalhando, numa empresa, em outra Instituição, é a 

Casa Grande chegando nesses lugares e crescendo também junto com eles. 
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A entrevistada B6 (2017) também falou do impacto que as ações da Fundação tiveram 

na sua carreira profissional: “eu sou professora de língua inglesa porque lá eu fui estimulada a 

estudar inglês e a apresentar um programa de rádio, que era com músicas internacionais, aí eu 

me vi obrigada a aprender um pouco o idioma, aí fiz concurso e passei. E, hoje, graças a Deus 

é a minha vida!”. Para a entrevistada B2 (2017), cujos dois filhos frequentaram a Fundação, o 

filho mais novo, hoje, tem a fotografia como profissão por causa da Casa Grande; e a filha mais 

velha, que é professora, é uma professora diferente, com uma nova visão, pelo mesmo motivo. 

Sobre esse processo de capacitação, a entrevistada B7 (2017), que, atualmente, é diretora de 

uma escola estadual em Nova Olinda, disse que seu interesse por trabalhar com gestão foi 

despertado a partir da experiência na Casa Grande, onde foi presidente mirim duas vezes e 

também atuou como coordenadora pedagógica: “eu gosto de tá na frente, eu gosto de gestão”.  

Dessa forma, a atuação da Fundação Casa Grande contribui para desenvolver a 

potencialidade dessas crianças, promovendo sua inclusão em diferentes esferas da sociedade, 

como mercado de trabalho, sistema educacional e vida sociocultural. Os programas oferecidos 

desenrolam-se numa escala de desenvolvimento contínuo: “começa com o programa de 

educação infantil, depois vai pro programa de capacitação juvenil, depois vem o programa de 

empreendedor social, depois geração de renda familiar. E tem o programa de [...] 

sustentabilidade institucional” (D1, 2017). Sobre sua experiência pessoal nesses programas, o 

entrevistado D3 (2017) relatou: 

 

Eu cheguei aqui pela música, pela bandinha de lata, né, então eu comecei a 

desenvolver, musicalmente, essa veia musical, aqui, na Casa. E aí recebi dentro do 

programa de educação infantil as formações, pela arqueologia, pela história do museu, 

pelo povo Kariri. E aí fui entrando mais nessa área, mais na área da profissionalização, 

trabalhando um pouco nessa área da produção musical, da produção dos espetáculos, 

dos eventos. E chegando, hoje, já no programa de empreendedorismo, já realizando 

ações, aqui dentro da Fundação, e aí sendo membro, parte da diretoria. 

 

 O entrevistado D1 (2017) acredita que o aprendizado vivenciado pelos meninos, na Casa 

Grande, ajuda-os a fazer uma “Casa Grande” na vida deles: “hoje esses meninos tão casando, 

cada um tem sua casa, cada um tem seu negócio. E rapaz, vou lhe dizer uma coisa, a pessoa ter 

sustentabilidade vindo de uma origem de produção cultural, não tá fácil”.  

Em especial, os programas de empreendedorismo social e geração de renda familiar têm 

proporcionado a criação de negócios sociais que, apesar de autônomos, pois todos são 

registrados na Receita Federal, mantêm-se vinculados às ações da Fundação. Atualmente, esses 

negócios são o restaurante da Casa Grande, a pizzaria Café Cultural Nova Olinda, a cafeteria 

Café Violeta, a lojinha de souvenires, a marca de roupas Modus Cariri, a Agência de Turismo 
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Comunitário, uma produtora cultural e duas consultorias em arqueologia (SANTOS, 2017). De 

acordo com Santos (2017), vários desses empreendimentos foram pensados como forma de 

aproveitar alguma demanda gerada a partir da atuação Casa Grande, principalmente, dado o 

aumento do fluxo no turismo local promovido pela instituição. Sobre esse processo de criação 

de negócios sociais o entrevistado D3 (2017) explicou: 

 

A gente criou o programa de empreendedorismo social, que são quando as crianças, 

elas passam pelo programa de profissionalização, que elas já atuam na parte 

profissional, elas criam suas próprias empresas e começam a trabalhar aqui dentro da 

Fundação. É como se a Fundação desse todo o amparo de criação e divulgação dessas 

empresas, desses jovens, pra eles fazerem trabalhos, é como se a Casa Grande fosse o 

diretor do negócio para projetar essas empresas que hoje tão aqui. Por exemplo, eu 

tenho uma empresa na área de produção, então todos os programas, todos os eventos, 

todas as mostras, que são realizadas aqui na Fundação Casa Grande, a minha empresa 

faz toda a parte de produção. Aí, por exemplo, a empresa do Junior, que é na área 

turística, faz toda a logística de trazer as pessoas pra cá, de hospedar, de fazer o 

trabalho com as mães. Então, João Paulo também tem uma empresa na área de 

arqueologia que já é membro do laboratório, faz trabalhos junto com a empresa da 

IAC que é a empresa de Rosiane. Muitos jovens também que hoje trabalham dentro 

dessa linha empresarial, de empreendedorismo, já são fruto dessa atuação da Casa. 

 

Como a Fundação trata-se de uma organização sem fins lucrativos, parte dos lucros 

obtidos por esses empreendimentos são destinados à manutenção das atividades da Casa, 

todavia, esse percentual é definido pelo próprio dono do negócio, sem nenhum tipo de cobrança 

coercitiva da instituição (SANTOS, 2017). Nessa perspectiva, portanto, esses negócios atuam 

como iniciativas próprias da economia mista, conforme definido por Tardif e Harrisson (2005), 

isto é, contemplam ao mesmo tempo interesses gerais, pois contribuem com a continuidade das 

ações da Fundação, e interesses coletivos, pois se articulam através de um sistema de trocas e 

benefícios mútuos, numa dinâmica de base comunitária.    

Dentre esses empreendimentos, a Agência de Turismo Comunitário merece particular 

destaque. Isto porque, em uma perspectiva histórica, foi o primeiro negócio social fruto do 

programa de geração de renda familiar. Inicialmente idealizada em 2002, no formato de 

cooperativa, a COOPAGRAN – Cooperativa de Pais e Amigos da Casa Grande – buscava 

desenvolver o turismo comunitário e solidário, por meio de um sistema de pousadas 

domiciliares, através do qual os turistas podiam se hospedar nas casas das famílias dos meninos 

e meninas da Fundação. Através desse projeto, pais e mães foram capacitados pelo SEBRAE – 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, para prestar serviços na área de 

turismo e hotelaria (FONSECA, 2003; GONÇALVES, 2002). 

Assim, a COOPAGRAN, que possuía o direito de uso de imagem da marca ‘Casa 

Grande’, passou a produzir e comercializar souvenires e artesanato e gerenciar o receptivo 
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turístico da Fundação, por meio da lojinha, da cantina, da bodega, de pousadas domiciliares e 

de um serviço de transporte. As pousadas funcionavam com base em um sistema de rodízio e 

os recursos gerados eram divididos da seguinte forma: 10% para a Cooperativa; 10% para a 

Fundação Casa Grande e 80% para as famílias. Além disso, todas as decisões referentes ao 

funcionamento das atividades e à distribuição dos lucros eram tomadas coletivamente em 

reuniões semanais (REDE TIRUSOL, 2010).  

Sob esse formato, portanto, a COOPAGRAN enquadrava-se como um empreendimento 

típico da economia social, dedicada a servir seus membros, por meio de um processo de gestão 

democrática e distribuição coletiva dos excedentes econômicos. Contudo, depois de um certo 

tempo, esse formato acabou mostrando não ser o ideal e, em 2010, a cooperativa foi extinta. A 

entrevista D4 (2017) lembrou desse episódio da seguinte forma:  

 

As mães têm muito essa expertise de saber acolher, de receber, que acho que é de mãe 

de qualquer menino que mora nesse sertão. Quer receber bem seus amigos, seus 

visitantes, e acolhe, e recebe, e arruma cama, arruma quarto, e prepara comida, 

banquete; assim, arruma todo mundo. Mas elas não tinham essa expertise de gerenciar 

a cooperativa, e aí mais de uma forma também muito simples e resolvida 

coletivamente, decidiu-se que elas iam terminar esse modelo de cooperativa, né, 

porque elas não estavam conseguindo gerenciar, administrativamente falando, né, de 

responsabilidade de contabilidade, era muita coisa que elas tinham de contratar 

terceiros pra fazer. 

 

Após extinta a cooperativa, as pousadas domiciliares passaram a fazer parte de um micro 

empreendimento, gerenciado por um dos jovens da Fundação, a Agência de Turismo 

Comunitária. Apesar dessa nova personalidade jurídica, de acordo com a entrevistada D4 

(2017), a iniciativa não perdeu as características iniciais: “não deixou de ter essa característica 

inicial de ter esse fazer coletivo, de ter as reuniões, rodízio, todo aquele modelo de como 

funciona uma cooperativa, apenas administrativamente passa a ser operado de outra forma, 

fortalecendo ainda mais as famílias e as relações com a comunidade”. Dessa forma, a Agência 

de Turismo Comunitário funciona ora como economia mista, tal qual foi exposto mais acima, 

ora como economia social, visto que continua dedicada a servir ao grupo de “Mães da Casa 

Grande”, por meio de uma gestão democrática e participativa.  

O impacto da Fundação no crescimento da atividade turística em Nova Olinda e o seu 

papel no desenvolvimento do turismo comunitário e solidário, tem proporcionado as famílias 

dos “Meninos e Meninas da Casa Grande” uma geração de renda completar que, em alguns 

casos, é a única renda familiar. Sobre esse aspecto a entrevistada B5 (2017) falou: “o financeiro 

melhorou 100%, a minha casa, a minha vida pessoal, como emocional, como de saúde, tudo, 

tudo. Porque foi através da Fundação Casa Grande que eu consegui renovar minha casa, 
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estruturar minha casa”. A entrevista B3 (2017) disse que depois que começou a trabalhar com 

a pousada domiciliar, deixou de trabalhar como empregada doméstica e passou a trabalhar para 

si mesma: “É meu emprego, minha renda vem através das pousadas”. 

Por fim, é preciso salientar que esse impacto não atinge somente as famílias diretamente 

vinculadas à Fundação, mas a comunidade de uma maneira geral: 

 

A partir do momento que a gente recebe uma visita no museu, numa pousada, a cadeia 

econômica ela funciona completamente, né. Porque aí mexe com, assim, ganha a 

família, ganha a Fundação, ganha a cidade, ganha todo o entorno de negócios, porque 

o visitante chega aqui, ele vai lá no Seu Espedito [Seleiro], compra uma lembrancinha, 

vai aqui na lojinha compra uma lembrancinha. Deixa uma renda da pousada na 

família, então assim, acaba que gerando, a comunidade se beneficia (D3, 2017). 

 

 Portanto, a “nova economia” institucionalizada pela Fundação Casa Grande é uma 

moeda que circula. Ela começa na geração de conhecimento e cultura, dentro da própria Casa, 

que vai desde a educação infantil até a profissionalização e o suporte na geração de novos 

negócios. Passa pelo impacto turístico na região, com geração de renda para toda a comunidade. 

E termina voltando para a própria instituição, com as doações repassadas pelos 

empreendimentos; com o desenvolvimento econômico regional, que alavanca o potencial 

turístico e cultural da cidade, o que significam mais parcerias, mais eventos e mais visibilidade; 

mas, principalmente, através da emancipação de crianças e jovens, que retornam para contribuir 

com o projeto de forma voluntária, seja fazendo parte do Conselho Cultural, ministrando 

oficinas para as crianças de hoje ou, simplesmente, integrando esse coro de valorização da 

cultura e da região do Cariri.      

 

5.3 Dimensão “Inovação” 

 

Esta subseção busca atender ao terceiro objetivo específico proposto nesta pesquisa: 

analisar os elementos da dimensão “Inovação”. Conforme foi detalhado na seção 3 (Quadro 8), 

as categorias de análise aqui consideradas são: escala, tipo e finalidade. A dimensão “Inovação” 

refere-se à classificação dada pelo CRISES para os principais tipos de inovações sociais, à 

escala onde essas inovações se iniciam e ao processo de cooperação entre os atores, que tem 

como objetivo conciliar os interesses individuais e coletivos, para atingir o bem comum 

(TARDIF; HARRISSON, 2005).  
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5.3.1 Escala local 

 

Os pesquisadores do CRISES entendem que as inovações, independentemente do tipo, 

são, por natureza, locais e localizadas, visto que um dos fatores que mais influenciam esse 

processo é o chamado efeito de proximidade (TARDIF; HARRISSON, 2005). A proximidade 

teria o potencial de estimular uma dinâmica coletiva específica para modular, adaptar ou mesmo 

rejeitar formas dominantes vigentes, incapazes de atender a determinadas demandas sociais, 

assim como para procurar soluções inovadoras para essas demandas (BÉLANGER et al., 2002 

apud TARDIF; HARRISSON, 2005). Muito embora o fator determinante aqui não seja a 

proximidade geográfica ou física, mas sim as proximidades relacional, organizacional e 

institucional, em muitos casos, a primeira tem repercussão sobre as demais (TREMBLAY et 

al, 2003 apud TARDIF; HARRISSON, 2005).  

No que se refere à proximidade cultural, Silva (2007) esclarece que o bairro é a 

referência principal dessa proximidade, na busca por recuperar o contato com os problemas 

cotidianos dos cidadãos, visando a sua participação ativa na vida cultural da cidade. Dessa 

forma, a ação cultural de proximidade envolve duas dimensões: uma participativa, na qual as 

experiências se destacam mais pela participação coletiva nos processos criativos do que pelos 

resultados finais; e uma reivindicativa e mobilizadora, na qual a ação cultural assume um viés 

político, como estratégia de transformação social, por meio de propostas de inclusão 

sociocultural, de defesa do patrimônio cultural e da memória histórica, ou ainda, de 

reivindicação de determinados usos do espaço urbano (SILVA, 2007). 

Assim, como preconizado por Tremblay et al. (2003 apud TARDIF; HARRISSON, 

2005), o processo de inovação aqui estudado é entendido como local e localizado, pois seus 

atores compartilham de uma proximidade geográfica, relacional, organizacional e institucional, 

assim como cultural. Conforme expressou o sujeito D1 (2017) em entrevista: “o objetivo 

principal da Casa Grande, da Fundação Casa Grande foi esse de resgatar a cultura local”. Essas 

proximidades, portanto, alavancam as dimensões participativa e reivindicatória presentes no 

processo de inovação e atribuem maior legitimidade a iniciativa dentro de uma escala local. 

A escala de impacto das ações da Fundação, portanto, é o município de Nova Olinda, 

com uma população total de 14.256 habitantes, dos quais 7.045 são crianças e adolescente com 

idade entre ZERO e 24 anos (IPECE, 2016a). Nova Olinda trata-se de uma cidade pequena 

(284,40 Km² de extensão e 3.988 domicílios) do interior do Ceará que, por analogia, enquadra-

se na ideia de “bairro”, colocado por Silva (2007), como referência principal na busca por 
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recuperar o contato com os problemas cotidianos dos cidadãos, visando a sua participação ativa 

na vida cultural da cidade.  

De acordo com matérias do jornal O Povo, publicadas entre os anos de 2000 e 2002, na 

época, setenta crianças tomavam conta da Fundação, que atendia, diretamente, duzentas 

crianças e adolescentes do município Nova Olinda e, indiretamente, dez, vindas de municípios 

vizinhos, para participarem de oficinas ao longo de um mês (MIRANDA, 2002a; 

FUNDAÇÃO..., 2000). Atualmente, são cerca de quarenta crianças e jovens de Nova Olinda, 

entre 6 e 18 anos, formalmente matriculados (GHANEM, 2012). Entretanto, como se trata de 

uma instituição aberta ao público, outras crianças e jovens desse munícipio e de municípios 

vizinhos são indiretamente beneficiadas, principalmente em visitas organizadas pelas escolas 

públicas locais. Assim, muito embora exista um efeito indireto no nível regional, a atuação 

direta da Fundação Casa Grande continua sendo no município Nova Olinda. Sobre isso, o 

entrevistado D1 (2017) falou: 

 

É aquela coisa, eu acho que o legal é existir [iniciativas como a FCG]. Uma pessoa 

uma vez pegou e fez uma crítica sobre a Fundação dizendo que aqui era uma ilha de 

prosperidade. Eu disse ‘Que legal, [então] a gente precisa de mais ilhas’. Como se a 

gente se preocupasse muito com a gente e esquecesse do restante. Eu acho que quem 

tem que se preocupar com o restante é cada pessoa do restante. 

 

Além do atendimento a crianças e jovens, as ações da Fundação também têm impacto 

no município como um todo. Ao se tornar um dos principais aglutinadores de visitantes à região 

do Cariri, a Fundação Casa Grande proporcionou ao munícipio de Nova Olinda, o selo, da 

Empresa Brasileira de Turismo – EMBRATUR, de Cidade Turística Brasileira e a classificação, 

da Secretaria do Turismo do Estado do Ceará – SETUR, de Pólo Turístico do Cariri Oeste 

(DIÓGENES, 1999b). Dessa forma, a Fundação passou a influenciar as políticas públicas 

municipais e, por meio de parcerias com a Prefeitura, também foram construídas praças e um 

corredor cultural, a partir de um projeto que revitalizou as fachadas das casas populares da 

cidade, inspirado na obra da fotógrafa Anna Mariani (GONÇALVES, 2002).        

Em 2008, Nova Olinda recebeu, do Ministério do Turismo, a categoria nacional de 

Munícipio Indutor do Turismo e, junto com a atuação da Fundação Casa Grande, de lá para cá, 

esse potencial só tem aumentado. De acordo com dados da Fundação, a Casa Grande recebeu, 

em 2006, cerca de 28.000 visitantes/ano e, em 2015, esse número pulou para 68.794 

visitantes/ano (ALMEIDA, 2016). Sobre a catalisação do potencial turístico de Nova Olinda, 

através das ações da Fundação Casa Grande, o entrevistado D3 (2017) comentou:  
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[A Fundação Casa Grande é] o ponto maior de visitação aqui da cidade, porque você 

pega Nova Olinda antes da Fundação, e vê Nova Olinda depois da Fundação, foi como 

se jogasse uma bomba de Hiroshima aqui e ‘bum’, e mudou completamente o cenário 

da cidade. Então, era como se, Nova Olinda era como se fosse um deserto, mais uma 

dessas cidadezinhas do Sul do Ceará que, assim, graças ao trabalho da Fundação, hoje, 

Nova Olinda se tornou conhecida como um dos destinos indutores do turismo no 

Brasil. E aí graças a esse trabalho, da gestão com as crianças, de toda essa formação 

que se dá hoje aqui, devido ao maior fluxo de visitação, a gente recebe hoje em média 

60 mil turistas por ano na Fundação Casa Grande. 

 

Para o entrevistado D5 (2017), essas ações têm tido impacto, inclusive, na formação do 

PIB da cidade: “Hoje eu tenho estudado muito o impacto da Fundação para a cidade de Nova 

Olinda. Qual o grau de importância, né. Então, hoje, ela já tem participação no PIB da cidade. 

Imagina aí, uma instituição que deveria ser uma receita pra um município, né, entrar grana alí, 

[é] o oposto, ela participa do PIB”. Assim, a atuação da Fundação Casa Grande em Nova Olinda 

tem proporcionado desenvolvimento ao munícipio, tanto no que tange a aspectos sociais, quanto 

econômicos. Portanto, ainda que a escala de impacto seja local, as repercussões podem 

transcender esse limite, pois, não se trata apenas de geração de renda, mas de aproximar pessoas.   

 

5.3.2 Tipo  

 

Tendo a geração de melhorias para o bem-estar dos indivíduos como condição sine qua 

non, Tardif e Harrisson (2005) classificam os principais tipos de inovações sociais da seguinte 

forma: técnica (de produto ou tecnologia); sociotécnica (uma tecnologia dentro do contexto 

organizacional); organizacional (uma tecnologia dentro do contexto organizacional que traga 

melhorias especificamente aos trabalhadores); institucional (soluções a partir da atuação do 

Estado) e social (desenvolvidas por atores da sociedade civil). Sob esse aspecto, pode-se afirmar 

que a inovação desenvolvida no âmbito na atuação da Fundação Casa Grande é do tipo social. 

Para Comeau et al. (2004 apud TARDIF; HARRISSON, 2005), as inovações do tipo social são 

aquelas que instauram mudanças nas relações e práticas sociais, a partir de ações coletivas, 

sustentadas na participação ativa de membros da sociedade civil, com o objetivo ensejar 

melhorias voltadas ao bem comum.  

Neste sentido, Alemberg acredita que a missão maior da Casa Grande “é fazer com que 

as crianças tenham acesso à cultura e ao lazer” (CRIANÇAS DA FUNDAÇÃO CASA 

GRANDE, 2008, p.13). Assim, através dessas duas ferramentas, a Fundação tem educado 

crianças e adolescentes do sertão, com o auxílio da comunicação, dando-lhes alternativas que 

têm contribuído para melhorar o rendimento escolar e reduzir a evasão, assim como combater 

o trabalho infantil. O resultado final é a inclusão social dessas crianças e jovens pela ampliação 
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do acesso às informações e ao conhecimento de qualidade, mas, principalmente, por 

proporcionar uma formação humana integral (LIMAVERDE, 2010).  

Para o entrevistado D3 (2017), o objetivo final não é formar técnicos – cameraman, 

radialista, cinegrafista –, é formar o ser humano. Dessa forma, de acordo com ele (D3, 2017):  

    

Não importa se eu saio daqui e vou montar um comércio aqui na minha cidade, mas 

que aquele comércio ali tenha uma qualidade, que ele seja digno e que ele contribua 

para o desenvolvimento do local. E que a criança aqui da Fundação ela seja um 

cidadão de bem, não só aqui pra comunidade, mas que seja um cidadão mais pacífico, 

mais humanitário, para a sociedade, para o Brasil, pro mundo. 

 

Esse também é o pensamento das entrevistadas B5 (2017) e B7 (2017), para elas, o 

objetivo principal da Fundação é criar cidadãos para o mundo:  

 

Eu vejo que a questão da gestão cultural é um instrumento utilizado pela Fundação 

pra um bem maior que é criar pessoas do bem, criar pessoas que têm uma visão de 

mundo diferente, pessoas que olham pra Nova Olinda também de uma forma diferente 

e que sejam um cidadão do mundo, onde tiver vai ser uma pessoa que vai fazer parte 

da mudança, não vai ser um mero expectador, vai ser alguém que vai melhorar esse 

mundo (B7, 2017). 

 

Essa, portanto, é a tônica geral das falas dos sujeitos entrevistados nesta pesquisa, para 

os quais, o principal objetivo da Fundação Casa Grande é o desenvolvimento humano e pessoal 

das crianças e adolescentes. A maioria dos entrevistados também disse que esse 

desenvolvimento se dá através da construção de vínculos e de valores como honestidade, 

responsabilidade, respeito, humildade, alegria, afeto, amizade e carinho: valores nobres capazes 

de formar cidadãos melhores. Para o entrevistado D3 (2017), esses valores não costumam ser 

computados pelos brasileiros, que se preocupam mais com variáveis passíveis de quantificação.  

A entrevistada B6 (2017) acredita que aqueles que passam pela experiência da Casa 

Grande adquirem uma visão mais comunitária, mais geral das necessidades sociais. Sobre sua 

experiência pessoal de desenvolvimento, ela deu o seguinte depoimento: 

 

[O que eu mais trago da experiência na Casa Grande é] essa questão assim de você 

ser uma pessoa mais humana, de você ver uma pessoa passando por em problema e 

você sentir o que a pessoa... se colocar no lugar do outro. E não só se colocar no lugar, 

mas também procurar uma maneira de poder contribuir (B6, 2017). 

 

Portanto, por meio do desenvolvimento humano, crianças e adolescentes adquirem a 

possibilidade de eleger um modo de vida, assim como o acesso a oportunidades e ferramentas 

para empreender suas escolhas e levá-las a cabo (OLIVEIRA, 2009). Dessa forma, se, em sua 
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última instância, o objetivo final das inovações sociais é proporcionar bem-estar a indivíduos 

e/ou comunidades (CLOUTIER, 2003), a Fundação Casa Grande tem conseguido cumprir esse 

papel para com a sociedade, pois, o que se busca na Fundação é “que o bem-estar da Casa seja 

o bem-estar das pessoas” (D2, 2017).  

 

5.3.3 Finalidade 

 

Como já foi mencionado, a finalidade última de uma inovação social é o bem comum, 

que pode ser encarado, numa escala local, como o interesse geral dos atores envolvidos. Para 

satisfazer os interesses gerais, os atores buscam modificar as interações entre si e com o seu 

ambiente organizacional e institucional, por meio de um processo de cooperação, que os leve a 

conciliar interesses individuas e coletivos (TARDIF; HARRISSON, 2005).  

 De acordo com o Art 2º do seu Estatuto (FUNDAÇÃO CASA GRANDE, 2017c), a 

Fundação Casa Grande – Memorial do Kariri tem, entre outras, as seguintes finalidades: 

 

I - Ser uma Instituição autônoma, apolítica, permanente, desprovida de fins lucrativos, 

a serviço da sociedade e seu desenvolvimento; II - Ser aberta ao público e demais 

instituições; III - Pesquisar, preservar, coletar, juntar em acervo, comunicar, exibir e 

publicar, para fins científicos, de estudo e recreação, a cultura material e imaterial do 

homem Kariri e de seu ambiente; IV - Estabelecer registro e cadastramento do 

patrimônio cultural da região do homem Kariri, com fins de cuidar do acervo 

arqueológico e ecológico; V - Servir de instrumento de evolução para as artes e a 

cultura do homem Kariri; VI - Oferecer um ponto de apoio para pesquisadores; VII - 

Formular e incentivar projetos nas áreas de arte e cultura, educação, meio ambiente, 

saúde e desenvolvimento social e tecnológico. 

 

Assim, trata-se de uma instituição aberta ao público, a serviço da sociedade e do seu 

desenvolvimento (incisos I e II). Conforme afirmou a entrevista B5 (2017): “ela é aberta a todos 

e ela dá oportunidade a todos. Só basta querer e chegar, que ela acolhe”. Além disso, de acordo 

com Araripe (1995), não há limite de idade, nem para o ingresso, nem para a saída. Portanto, 

qualquer pessoa, de qualquer idade, é candidato a fazer parte da Fundação Casa Grande. O 

mesmo vale para aqueles que queiram se inserir na Agência de Turismo Comunitário através 

de uma pousada domiciliar, mesmo que não tenha filhos na Fundação, a pessoa pode ingressar 

como “Pousada Amiga”. Conforme explicou a entrevistada B1 (2017):  

 

[A pessoa que quer participar da Fundação] entra na Casa Grande, vai para Casa 

Grande, e diz que quer participar. Assim, sendo criança, com pouco tempo ele recebe 

o uniforme. E o clube de mãe, para receber pousada, também é o mesmo sistema. [...] 

Tem que ter o filho na Casa Grande, e agora tem também as Pousadas Amigas. Se 
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quiser fazer uma pousada é só entrar na Casa Grande, participar de reunião, participar 

de qualquer coisa que tiver na Fundação. 

 

 Dessa forma, o modo de ingresso nas atividades da Fundação é simples: basta querer 

participar. Mas tem que participar voluntariamente e ativamente para o desenvolvimento local 

e para a preservação da cultura regional. Segundo a entrevistada D4 (2017), “é quando você 

entende que pode fazer um bem maior; porque quando você faz pro outro, você também faz pra 

você, faz pra si”. Por isso, ao longo de 25 anos, a Fundação Casa Grande vem desenvolvendo 

um trabalho que transforma diretamente o destino de muitas crianças e auxilia na melhoria das 

condições de vida de suas famílias e do município de Nova Olinda. Nesse sentido, o 

entrevistado D2 (2017) disse: 

   

Nosso público é geral. Porque do mesmo jeito que agora, nesse momento, tem um 

bocado de menino aqui na faixa de 12 a 15 jogando bola nesse campinho que tem 

aqui, quando for seis horas da tarde tem o pessoal de 60, 70 ouvindo o terço lá na 

barragem. Então a gente aqui, atende a gregos e troianos.  

 

Assim, as ações da Fundação estabelecem um processo de cooperação entre os atores 

envolvidos que tem conseguido conciliar interesses individuais e coletivos em prol do bem 

comum. Na perspectiva da entrevista B2 (2017), o impacto da geração de renda através das 

pousadas domiciliares ultrapassa o ambiente familiar: “a graninha que entra na minha casa 

circula no município, que vai pro açougue, que vai pro mercado, que vai pra padaria, que vai 

gerar mais economia na cidade”. Sobre esse alcance, o entrevistado D5 (2017) também falou: 

   

O público que passa aqui não quer só conhecer a Casa Grande. Muitas vezes querem 

consumir produtos da Fundação Casa Grande. Por exemplo, passa aqui uma produtora 

de vídeo que quando vem pra região contrata os meninos da Casa Grande pra 

trabalhar, fecha diárias de câmeras com eles. São pessoas que quando vêm pra cá 

querem escrever um projeto junto com Fabiana, querem fazer um roteiro turístico, que 

ai fazem com a minha agência. Então é um mercado consumidor que vem a partir da 

Fundação. Então eu acho que ela [...] tem essa estrutura, essa estrutura que se dispõe 

pro coletivo. 

 

  A Fundação Casa Grande, portanto, trabalha pela coletividade, construindo relações 

recíprocas e de confiança entre pessoas e instituições que queiram crescer juntas. De acordo 

com Tardif e Harrisson (2005), a confiança e a reciprocidade são valores fortes nos meios 

inovadores, pois permitem o surgimento de redes de inovação. Para o entrevistado D3 (2017): 

“o trabalho da Fundação sempre foi de acolher, sempre foi de manter a comunidade voltada 

para o desenvolvimento local”. Dessa forma, a finalidade maior da Fundação é aquela contida 
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no seu hino (ANEXO H), quando diz que “todo mundo acredita num objetivo igual”, ou seja, 

o interesse geral dos atores envolvidos voltado para o bem comum.  

 

5.4 Dimensão “Atores” 

 

Esta subseção busca atender ao quarto objetivo específico proposto nesta pesquisa: 

analisar os elementos da dimensão “Atores”. Conforme foi detalhado na seção 3 (Quadro 8), as 

categorias de análise aqui consideradas são: atores sociais, atores organizacionais, atores 

institucionais e atores intermediários. A dimensão “Atores” refere-se aos representantes da 

sociedade civil e do setor público e às organizações em geral que estabelecem relações de 

parceria para viabilizar os processos de inovação social, além das alianças estratégias e das 

redes de inovação decorrentes desses. Ademais, na análise dessa dimensão, procura-se entender 

como as relações entre os atores contribuem para a miscigenação de identidades, valores e 

normas que, por sua vez, leva à aprendizagem coletiva (TARDIF; HARRISSON, 2005).  

 

5.4.1 Atores sociais 

 

 Os primeiros atores a se envolverem com o projeto da Fundação Casa Grande – 

Memorial do Homem Kariri foram Alemberg Quindins e Rosiane Limaverde, músicos que 

decidiram que o acervo arqueológico que eles tinham acumulado, ao longo de anos de pesquisas 

pela Chapada do Araripe, era rico demais para não ser devolvido, em formato de museu, para a 

apreciação da comunidade local. Aos fundadores, juntaram-se as crianças, que invadiram o 

espaço recém-inaugurado, movidas pela curiosidade infantil e pela necessidade de serem 

notadas. Antes disso, houve a família de Alemberg, que doou a casa-grande, cujo último 

proprietário tinha sido seu avô, para ser restaurada e transformada em museu.      

 Esta pode ser entendida como a configuração principal da rede de atores da Fundação 

Casa Grande: Alemberg, Rosiane e as crianças. Atores da sociedade civil que, a partir do 

contexto motivacional presente, construíram novos arranjos institucionais e estabeleceram 

novas relações e práticas sociais entre eles. Depois vieram os doadores anônimos, pessoas 

físicas que conheciam a Fundação e encantavam-se com o projeto, conforme comentou 

Alemberg para a Revista Entrevista: “R$ 400,00 que é dada por uma pessoa do Rio de Janeiro 

que não quer ser identificada. Tem R$ 500,00 que é dado por um paulista que andou lá uma vez 

e manda todo mês” (SOARES; CÂMARA, 1999, p. 12). 
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 Há também relações estabelecidas com diversos profissionais que atuam nas áreas da 

arte e da cultura: alguns fazem doações de equipamentos, outros ministram oficinas e muitos 

participam de projetos e eventos realizados pela Fundação. É o caso da fotógrafa Anna Mariani, 

que inspirou o projeto de revitalização das fachadas das casas populares de Nova Olinda 

(SOARES; CÂMARA, 1999). Além disso, personalidades dos meios de comunicação em geral 

divulgam e também apoiam o projeto, como fez a apresentadora de TV, Regina Casé, que 

realizou uma matéria sobre a Fundação para o programa Brasil Legal e também doou uma 

antena parabólica (SOARES; CÂMARA, 1999). Um caso mais recentemente, foi o convite 

feito pelo músico Paulo Brandão, do grupo Aquarela Carioca, aos meninos da banda de lata da 

Casa Grande, “Os cabinhas”, para uma parceria musical (D3, 2017). 

 Para viabilizar a realização de oficinas, a Fundação também procura estabelecer relações 

com instituições de ensino; como fez com o curso de comunicação da UFC, através do qual, 

alunos e professores trocam experiências com os meninos e meninas da Casa Grande 

(SOARES; CÂMARA, 1999). Outra parceria importante nessa área do ensino, foi a 

estabelecida entre o projeto e a ex-reitora da Universidade Regional do Cariri, Violeta Arraes, 

que hoje dá nome ao Teatro da Fundação Casa Grande (ANEXO I) (MIRANDA, 2002b). 

 As famílias das crianças também são atores importantes nesse processo, principalmente 

as mães que fazem parte do grupo de “Mães da Casa Grande”, criado em 2002, com o objetivo 

de integrar os pais das crianças e jovens da Fundação ao projeto educacional ali desenvolvido 

(TURISMO COMUNITÁRIO FCG, 2017a). A comunidade de Nova Olinda é igualmente 

reconhecida como um ator social, visto que, no geral, tem apoiado e participado do projeto. No 

que se refere aos atores da comunidade, merecem destaque os chamados mestres da cultura 

popular, como o artesão Espedito Seleiro. Sobre essa relação com os mestres da cultura popular 

do Cariri, o entrevistado D3 (2017) comentou: 

  

A gente tem a parceria da Associação Escola Espedito Seleiro, né, que são escolas, 

ele já tá criando escolas lá, gerando trabalho pros jovens lá, dentro do trabalho dele. 

A gente tem uma parceria com o pessoal dos recicladores de Nova Olinda. [...] E a 

gente tem também uma relação boa com as pessoas, por exemplo, do Seu Zé Artur, 

que é uma pessoa que desenvolve um trabalho num sítio chamado Sítio Tabuleiro 

aqui, que é de Agro Floresta. [...] E tem também as pessoas relacionadas aos artesãos 

locais de Nova Olinda. Todos esses que eu citei fazem parte do Conselho Comunitário 

da Casa Grande. 

 

 Mais atualmente, a Fundação vem trabalhando, junto com esses mestres locais, para 

viabilizar a construção e montagem de museus orgânicos, baseados em suas obras culturais. Foi 

o que aconteceu com o artesão Espedito Seleiro, cujo trabalho inspirou a criação do Memorial 
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Espedito Seleiro – Museu do Ciclo do Couro (ANEXO J); um equipamento cultural, viabilizado 

pela Fundação Casa Grande, para a cidade de Nova Olinda, no ano de 2014. Sobre o que são 

esses museus orgânicos, a entrevista D4 (2017) explicou:  

     

É uma forma de criar museus com preço justo, com conteúdo e com qualidade, na 

casa das pessoas, nas oficinas dos mestres, nas residências mesmo das pessoas e 

compartilhar o saber [...]. Os dois últimos museus que a gente fez a gente gastou 

menos de dez mil reais, e foi uma realização da Fundação em parceria com o Mestre 

Espedito [Seleiro] e em parceria com a família do Seu Antônio Jeremias [Pereira], e 

que agora, né, tem-se a intenção de replicar por mais dezesseis mestres da cultura 

popular, das cidades de Juazeiro, Barbalha, Milagres, Potengi e Crato.  

 

 Dessa forma, os atores sociais envolvidos nas ações da Fundação Casa Grande são 

aqueles que deram início ao projeto, refletindo a importância das iniciativas da sociedade civil 

nos processos de inovação social. Até hoje, são esses atores que conduzem as atividades no dia 

a dia, que formam o Conselho Cultural e que se mobilizaram em busca de outros parceiros. São 

eles, portanto, que compartilham, mais diretamente, dos objetivos da Fundação Casa Grande. 

  

5.4.2 Atores organizacionais 

 

 Os primeiros atores organizacionais a estabelecerem relações com a Fundação Casa 

Grande foram os comerciantes locais de Nova Olinda, que passaram a pagar R$30,00 por mês 

para ter direito a 150 anúncios na programação que ia ao ar pela rádio difusora. A verba 

decorrente dessa parceria foi utilizada para pagar as primeiras despesas de manutenção da Casa 

(PARENTE, 1998; GADELHA, 1995). 

 Em 1994, a Unicef tomou conhecimento da existência do projeto, entrou em contato 

com a Fundação e iniciou uma parceria que, mais tarde, rendeu, à Casa Grande, o prêmio 

Patativa do Assaré de projeto mais criativo e melhor projeto de educação de 2002 

(FUNDAÇÃO CASA GRANDE, 2017b; FONSECA, 2003). A partir dessa parceria, foi 

realizada a primeira oficina da Fundação; a rádio difusora passou a ser transmitida em 

frequência modulada, tornando-se Casa Grande FM; e novos laboratórios de comunicação 

foram equipamentos, o que levou, em 1995, ao surgimento da Escola de Comunicação da 

Meninada do Sertão (GADELHA, 1995; SANTOS, 1997; VALÉRIO, 1999). Além disso, a 

Unicef também foi responsável por iniciativas de difusão da experiência da Casa Grande, no 

Brasil e no exterior (OLIVEIRA, 2009).          

 Para viabilizar o projeto Anna Mariani, de revitalização das fachadas das casas 

populares, a Fundação conseguiu o apoio de empresas privadas como: Casa do Pintor, Hidracor 
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e R&S indústria e comércio de móveis e madeira. Outras empresas privadas, também parceiras 

da Casa Grande, foram o Grupo Ferrúcio Pontes, a Cajuína São Geraldo e a empresa Nestlé 

(FAHEINA, 1997; DE PAULA, 1996). No início dos anos 2000, iniciou-se uma parceria com 

o Instituto Ayrton Senna, que passou a financiar a maior parte das despesas de manutenção da 

Casa (FUNDAÇÃO..., 2000). Além desse Instituto, a Fundação também contou com a parceria 

da Empresa Brasileira de Telecomunicação – EMBRATEL (LEONEL, 2000). 

 Outros atores organizacionais envolvidos foram as instituições de ensino, como a 

Universidade Federal do Ceará (UFC) e a Universidade Regional do Cariri (URCA) 

(FUNDAÇÃO..., 2000). Assim como organizações que atuavam na área da museologia, na 

região do Cariri, como o Memorial Patativa do Assaré e o Museu de Paleontologia de Santana 

do Cariri. Sobre essas parcerias, destacamos uma nota publicada no Jornal do Cariri, em 2001: 

 

Representantes da Universidade Regional do Cariri (Urca), da Fundação Casa Grande, 

de Nova Olinda, do Memorial Patativa do Assaré e do Museu de Paleontologia de 

Santana do Cariri se reuniram no I Encontro de Museus do Cariri, realizado em Nova 

Olinda, no último final de semana. O objetivo do encontro foi discutir alternativas 

capazes de perenizar o movimento de visitantes nos três museus do Cariri Oeste 

(Museu do Homem Kariri, de Paleontologia e Memorial Patativa do Assaré) de forma 

que eles gerem dividendos materiais e culturais, contribuindo para a divulgação das 

cidades nas quais estão inseridos. O articulador foi Alemberg Quindins, da Fundação 

Casa Grande, com o apoio do Jornal do Cariri (VALÉRIO, 2001, p.5). 

 

 O Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES) foi um dos financiadores da obra do 

Teatro Violeta Arraes e também forneceu recursos para equipar os diversos laboratórios de 

comunicação da Fundação, assim como a Organização das Nações Unidas para a Educação e a 

Ciência e a Cultura – UNESCO (MIRANDA, 2002b; KOTSCHO, 2001). Outras organizações 

citadas como parceiras da Casa Grande foram a Associação Caatinga, a Fundação 

Interamericana, a Ashoka Empreendedores Sociais e a Fundação Vitae (FONSECA, 2003).      

  Mais atualmente, os atores organizacionais em parceria com a Fundação são: o Canal 

Futura, que atua na produção de vídeos em conjunto com a TV Casa Grande; o Serviço 

Brasileiro das Pequenas e Micro Empresas (SEBRAE), que oferece cursos de capacitação em 

diversas áreas, principalmente, turismo e hotelaria; e o Itaú Cultural, parceiro em atividades 

artísticas e culturais (D3; D5, 2017). Acrescenta-se a esses, o Centro Cultural Banco do 

Nordeste (CCBNB), que viabiliza a realização de espetáculos culturais no Teatro Violeta Arraes 

e o Serviço Social do Comércio (SESC), que, além de patrocinar espetáculos, também é, hoje, 

o maior apoiador financeiro da Fundação (MIRANDA, 2002b). Sobre essa parceria, o 

entrevistado D3 (2017) comentou:       
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Hoje a gente tem um convênio de manutenção básica com o SESC Ceará, na área de 

manutenção, né. Então como é que funciona, o SESC todo mês, a Casa Grande custa 

R$ 4.000 por mês para se manter com as portas abertas, né, com compra de material 

de escritório, pagamento da energia, pagando água e essas coisas que tem que se ter 

na Instituição. E o SESC tem esse convênio que doa R$ 4.000 por mês para a 

Fundação e em troca, a gente leva a marca SESC no nosso uniforme. 

 

A Fundação estabelece também relações com o que Tardif e Harrisson (2005) chamaram 

de “destinatário”, que são beneficiários diretos de outras organizações e que, indiretamente, são 

beneficiados pela Fundação. Esse é o caso dos alunos de escolas e universidades, públicas e 

privadas, que visitam a Fundação, seja para conhecer o modelo de gestão educacional 

desenvolvido, para participar de oficinas ou, simplesmente para aproveitar os equipamentos 

culturais da Casa. Um exemplo dessa relação com os “destinatários” é uma parceria já 

tradicionalmente firmada entre a Fundação e duas escolas particulares de São Paulo, através da 

qual, anualmente, turmas de alunos são enviadas para vivenciar uma experiência de imersão 

nas atividades da Casa Grande. Sobre essa relação, o entrevistado D3 (2017) disse: 

 

A gente tem há alguns anos, recebido alunos de escolas do eixo Rio-São Paulo pra vir 

fazer formação aqui. Então, tanto a gente recebe as crianças da comunidade, mas a 

gente também tá passando esse modelo de gestão pra outras crianças de outros estados, 

né. Como São Paulo. Por exemplo, agora em junho, período de junho, todas as 

pousadas da Fundação Casa Grande de Nova Olinda [e] as pousadas amigas [...] estão 

lotadas pra receber [as crianças de] duas escolas que vão vir fazer formação aqui. 

 

 Por fim, mais recentemente, em parceria com a Universidade Federal do Piauí (UFPI), 

o Geopark Araripe, a Universidade de Coimbra – Portugal (UC) e o Instituto de Arqueologia 

do Cariri (IAC), a Fundação Casa Grande está sediado as aulas do curso de especialização em 

Arqueologia Social Inclusiva, promovido pela Universidade Regional do Cariri (URCA) 

(ESPECIALIZACAOARQU, 2017).   

 Percebe-se, portanto, a pluralidade de atores organizacionais que estabelecem relações 

com a Fundação Casa Grande, assim como a rotatividade dessas parcerias. Apesar se tratar de 

um foco de incerteza, as parcerias com os atores organizacionais têm se mostrado fundamentais 

para garantir a continuidade do projeto; pois, dessas parcerias, a Fundação depende desde a 

manutenção básica da casa, passando pela viabilização das atividades diárias até a ampliação 

de suas ações e a realização de eventos de grande porte.   
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5.4.3 Atores institucionais 

 

 O primeiro ator institucional a estabelecer relações com a Fundação Casa Grande foi a 

Prefeitura de Nova Olinda, em 1992, ao financiar a restauração da casa (VICELMO, 1992). Em 

um momento seguinte, a partir de 1997, a Prefeitura voltou a estabelecer parceria com a 

Fundação, fornecendo um recurso no valor de cinco salários mínimos mensais, para o 

pagamento de despesas com a manutenção da casa (PARENTE, 1998). Também através da 

Prefeitura de Nova Olinda e do Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural (IBPC), antigo 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), a casa-grande foi tombada. 

 Do campo institucional, também veio o apoio de políticos locais, fosse para viabilizar 

recursos ou para endossar as ações da Casa Grande na obtenção de outras formas de 

reconhecimento (SOARES; CÂMARA, 1999). Um dos mais importantes apoios institucionais 

que a Fundação recebeu foi do Governo do Estado do Ceará, em especial a partir de 1995, ano 

de criação da Lei Estadual de incentivo à Cultura, por meio da qual, a Casa Grande obteve 

financiamento para equipar os seus laboratórios de comunicação e para adquirir um terreno 

vizinho (FAHEINA, 1997). Depois vieram os recursos do Fundo Estadual da Cultura e do 

Projeto São José cultural, utilizados para transformar o prédio em ruínas do terreno adquirido 

no novo espaço da Escola de Comunicação da Meninada do Sertão (DEMONTIER, 1997). 

 As diversas relações que a Fundação estabeleceu com o Governo do Estado do Ceará 

também se deram através das suas Secretarias Estaduais, tais quais, Secretaria da Cultura 

(SECULT), Secretaria de Educação (SEDUC), Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento 

Social (STDS), Secretaria do Turismo (SETUR) e Secretaria da Saúde do Estado do Ceará 

(DIÓGENES, 1999b; FAHEINA, 1997). O Governo do Estado também foi, juntamente com o 

BNDES, um dos financiadores da construção do Teatro Violeta Arraes (KOTSCHO, 2001). 

Sobre essa extensa relação entre a Fundação e o Governo do Estado do Ceará, destaca-se o 

seguinte trecho de matéria publicada no jornal Diário do Nordeste, em 2002:      

    

O projeto da instalação de novos equipamentos para a ampliação da Fundação Casa 

Grande foi realizado pelas crianças através de histórias em quadrinhos. O Governo do 

Estado bancou a ideia. Numa primeira etapa, a Fundação adquiriu uma antiga escola 

– a primeira da cidade, construída em 1948, que passou por completa restauração. O 

segundo passo foi a construção de laboratórios de rádio, televisão e editoração. E, por 

fim, o teatro, construído com tijolos aparentes, pisos de ladrilhos – presentes nas 

antigas casas grandes (ENGENHO..., 2002, p.6). 

 

 Acrescenta-se a essas, as parcerias firmadas com as mesmas instituições públicas, em 

nível nacional, como o Ministério das Comunicações (MC), o Ministério da Educação (MEC), 
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o Ministério da Saúde, o Ministério do Turismo e a Empresa Brasileira de Turismo. Ademais, 

no nível municipal, muitos dos jovens que fazem parte da Fundação, participam dos colegiados 

dos Conselhos Municipais de Nova Olinda, como o de políticas públicas, o de educação, o de 

cultura, o dos direitos da criança e do adolescente e o de assistência social (B6, 2017). Por fim, 

destacam-se as parcerias firmadas entre os diversos órgãos públicos, tanto no nível estadual, 

quanto nacional, por meio de editais nos quais a Fundação Casa Grande concorre anualmente: 

“os editais bancam manutenção de equipamentos, compra de novos equipamentos, formação, 

oficinas, melhorias de infraestrutura, novos projetos também, novas iniciativas” (D4, 2017).  

 Ao tratar dos atores institucionais, Tardif e Harrisson (2005) também envolvem os 

processos de miscigenação de identidades, valores e normas pelos quais os atores passam, em 

decorrência das interações e relacionamentos estabelecidos entre eles. Essa miscigenação 

resultaria, então, em um processo de aprendizagem coletiva, caracterizado pelo intercâmbio de 

informações e pela formação dos atores, que aprenderiam novos conhecimentos e habilidades, 

gerando novas regras e padrões sociais (TARDIF; HARRISON, 2005; CLOUTIER, 2003).  

 O primeiro processo de miscigenação identificado na Fundação Casa Grande é o 

intergeracional, ou seja, a miscigenação das identidades de crianças, jovens e adultos que 

interagem no mesmo espaço criativo. A partir das relações socais estabelecidas na Fundação, 

esse processo pressupõe que os adultos voltem a ser crianças e que as crianças assumam, 

brincando, responsabilidades de adultos. Essa interação se manifesta, em especial, na 

identificação estabelecida entre os meninos e meninas de Nova Olinda e o menino Alemberg, 

conforme foi tratado no tópico 5.1.2 (Transformações sociais), os quais compartilharam de uma 

infância carente, uma vida de privações e do isolamento cultural. 

 De acordo com Alemberg, não havia hierarquia entre crianças e adultos na Casa Grande, 

o que havia era respeito pelas vontades individuais e um acordo mútuo de responsabilidades, 

pois, para ele: “o homem é uno, não se divide por faixas etárias” (SOARES; CÂMARA, 1999, 

p.3). É por isso, também, que Alemberg afirma ter ido buscar na sua própria infância a 

inspiração para dar vida ao projeto (D1, 2017). E, mais do que isso, ele acredita que “conviver 

com eles [as crianças] lá, pra mim é uma oportunidade de prolongar minha infância” (SOARES; 

CÂMARA, 1999, p.13).      

 Por outro lado, as crianças, ao se tornarem protagonistas das ações culturais e artísticas 

e das atividades de gestão, passaram a desenvolver uma visão pragmática, própria dos adultos, 

que pressupunha assumir responsabilidade e gozar de mais autonomia. Portanto, não era uma 

questão apenas de inverter a pirâmide, mas de achatar o formato, na tentativa de eliminar tanto 

a hierarquia geracional, como a hierarquia funcional. Assim, tudo é função de todo mundo, 
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pequeno e grande, adulto e criança. Todos são responsáveis pela condução de um objetivo 

único, uno; como, segundo Alemberg, o homem deve ser.      

 Dessa forma, na Fundação Casa Grande, emprega-se uma alternância de papéis entre os 

atores, que leva à miscigenação de identidades, valores e normas, onde todos aprendem em 

conjunto. Por isso, todos são líderes e seguidores, partilham de responsabilidades e 

experiências, amadurecem a infância e nunca viram adultos, ou melhor, viram adultos com fértil 

imaginação infantil (SOARES; CÂMARA, 1999).  

Sobre esse processo de miscigenação, o entrevistado D1 (2017) comentou: “Os meninos 

da Fundação são meninos autênticos. Eles não deixam de ser criança pra ser um sonoplasta, pra 

ser um operador de rádio, pra ser um câmera, não”. Ao mesmo tempo, é um processo que 

diminui o impacto da transição da infância para a vida adulta, conforme explicou Alemberg:   

  

Há uma criança que frequentou a Casa Grande e hoje está no mercado de trabalho, 

como produtor cultural. Mas é uma criança que não sente dificuldade em ser um 

produtor cultural porque desde os 9 anos ela brinca disso. Existe uma conexão sem 

trauma entre o brinquedo da infância e o início da profissionalização. (CRIANÇAS 

DA CASA GRANDE, 2008, p.15)  

 

Além dessa miscigenação geracional, funcional e de experiências, que leva os atores a 

aprender novos conhecimentos e habilidades, existe também uma inversão no que se refere aos 

papéis, tradicionalmente definidos e aceitos pelas instituições vigentes, de quem são os 

produtores e os receptores da informação.  

De acordo com Alemberg, não só as crianças, mas a população mais pobre do país como 

um todo, recebem um projeto dos meios de comunicação direcionado para que eles se tornem 

consumidores (SOARES; CÂMARA, 1999). Assim, as ações da Fundação, que elevam as 

crianças a papéis de protagonistas e os tornam autores de seus produtos artísticos e culturais, 

invertem essa lógica e abrem caminho para que essas pessoas saiam da frente da televisão e 

passem a sujeitos ativos na produção de conteúdos para os meios de comunicação.             

 Portanto, as relações entre os diversos atores envolvidos nas atividades da Fundação 

Casa Grande têm proporcionado um processo de miscigenação de identidades, valores e normas 

que, tradicionalmente, são manifestados de maneira fixa em funções definidas e reconhecidas 

pelas instituições vigentes. Dessa forma, os atores aprendem, coletivamente, através de suas 

diferenças e semelhanças, a conhecer a si mesmos e aos outros, levando-os a adquirir novos 

conhecimentos e habilidades e, assim, gerando novas regras e padrões sociais.       
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5.4.4 Atores intermediários 

  

 Além de ocasionar processos de miscigenação de identidades, valores e normas, as 

relações entre os atores também podem levar ao surgimento de novos atores, os chamados 

atores híbridos ou intermediários, esses podem ser comitês (comissões bipartites ou tripartites) 

ou redes sociais de alianças ou de inovação, formadas por diferentes atores provenientes dos 

mais diversos níveis e setores da sociedade (TARDIF; HARRISON, 2005). 

 A Fundação Casa Grande fez e faz parte de uma série redes sociais. Uma das primeiras 

redes formadas, foi a Rede de Protagonismo Juvenil, constituída a partir de uma iniciativa da 

Unicef e da própria Fundação. A rede reunia mais de vinte projetos sociais, do Ceará e do Rio 

Grande do Norte, nos quais os principais condutores das ações eram crianças e adolescentes 

(ACIOLI, 2000). Em 2002, foi a vez do grupo formado pelas “Mães da Casa Grande”, 

constituído pelos pais das crianças e jovens que frequentavam as atividades da Fundação, a 

iniciativa visava integrá-los ao projeto através de um plano ordenado de geração de renda 

familiar complementar (TURISMO COMUNITÁRIO FCG, 2017a). Hoje, essas mães são 

responsáveis pela condução das pousadas domiciliares, que fazem parte das ações de turismo 

comunitário e solidário desenvolvidas pela Casa Grande.   

  Outra rede formada foi a Rede de Crianças e Adolescente em Comunicação de Países 

de Língua Portuguesa, resultado de um intercâmbio realizado entre a Fundação Casa Grande e 

a Rádio Moçambique, na África. Também mediada pela Unicef, a rede era constituída de atores 

envolvidos na produção de programas de rádio e de tevê feitos por crianças. Além de 

Moçambique, iniciativas semelhantes na Angola também fizeram parte da rede (CRIANÇAS 

DA CASA GRANDE, 2008). 

 A REDE TURISOL – Rede Brasileira de Turismo Solidário e Comunitário – é composta 

por organizações que se uniram com a missão de fortalecer o turismo comunitário no Brasil. 

Atualmente, a rede é composta de 23 iniciativas, localizadas em 10 estados do Brasil e, entre 

elas, está a Fundação Casa Grande (REDE TURISOL, 2010). A REDUCOM – Rede de 

Educação pela Comunicação é mais uma rede da qual a Fundação Casa Grande participa, assim 

como a Rede Portuguesa de Economia Solidária – RedPES.  

 Muito embora as ações de todas essas redes sejam importantes para potencializar as 

atividades desenvolvidas pela Fundação, a Rede de Amigos da Casa Grande, formada 

exclusivamente para atender aos objetivos da Casa e garantir a sua continuidade, é o ator 

intermediário mais atuante dessas relações. Essa rede é constituída por atores sociais, ou seja, 

pessoas físicas, interessadas em contribuir financeiramente ou por meio de outras trocas, com 
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os projetos, atividades e ações da Fundação. Sobre como se dá a constituição dessa rede, o 

entrevistado D3 (2017) comentou:   

      

A gente tem uma rede chamada Rede Amigos Coletivos da Casa Grande, que são 

amigos espalhados pelo Brasil inteiro que abraçam essa causa da Fundação. São 

produtores musicais, são produtores da área de audiovisual, são pessoas na área do 

turismo. Então, por a Casa Grande desenvolver esses pontos de encontro, essas 

mostras, que a gente chama de “Mostras Internacionais”, de trazer pessoa do mundo 

inteiro pra cá, esses amigos acabam que se reúnem aqui e criam essa rede de amigos 

da Casa Grande que fazem, justamente, essa disseminação e divulgação e de abraçar 

a causa da Fundação, tem essa rede coletiva de amigos. 

 

 Atualmente, essa rede é responsável pela formação de um capital de giro, que garante 

uma reserva financeira anual para a Casa. Todavia, as suas contribuições e trocas com a 

Fundação vão muito além de doações financeiras, conforme relatou a entrevistada D4 (2017):  

 

Tem muita parceria dessa rede de amigos, tanto no campo da capacitação, produção 

de conteúdo, à intercâmbio, né, à doações. Então, é uma rede de amigos ativa 

espalhada pelo Brasil e alguns outros países, que juntos colaboram pra ações, né, em 

conjunto. Desde um evento que a gente vem realizar, e convida também a rede de 

amigos, apresenta uma pessoa e a gente monta o evento, à também uma pequena ação 

como essa [que patrocinou a viagem] de Alan, que tá lá em São Paulo, fez uma 

residência no festival de audiovisual infanto-juvenil comKids. [...] Júnior já teve em 

Portugal, fazendo um intercâmbio também com o apoio dessa rede de amigos; doação 

de equipamento, consultoria em projeto, em avaliação de processo e planejamento. 

Então, é assim uma rede bem fortalecida que também apoia. 

 

 Por fim, pode-se incluir, também, o Conselho Comunitário da Casa Grande, mencionado 

em tópico anterior, que trata dos atores sociais; esse conselho é formado por representantes da 

comunidade local envolvidos com as ações da Casa. Dessa forma, a Fundação Casa Grande tem 

feito parte de diversas redes sociais; assim como desencadeado, ela mesma, a constituição 

desses atores intermediários. A formação de redes é uma ferramenta catalisadora dos processos 

de inovação social, pois, através dessas trocas, que vão além de recursos financeiros, a atuação 

dos projetos chega mais longe e os resultados são mais rapidamente alcançados.         

  

   5.5 Dimensão “Processos” 

 

Esta subseção busca atender ao quinto e último objetivo específico proposto nesta 

pesquisa: analisar os elementos da dimensão “Processos”. Conforme foi detalhado na seção 3 

(Quadro 8), as categorias de análise aqui consideradas são: modos de coordenação, meios e 

restrições. Na análise dessa dimensão, portanto, procura-se entender como os modos de 

coordenação – mobilização, participação, avaliação e aprendizagem – foram utilizados no 
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processo de inovação, quais meios – negociação, concertação, parceria, integração, 

empoderamento e difusão – foram percorridos para o alcance dos objetivos e que restrições 

afetaram ou reduziram o potencial inovador do projeto (TARDIF; HARRISSON, 2005).  

 

5.5.1 Modos de coordenação 

 

O processo de inovação é frequentemente descrito como um processo de aprendizagem 

coletiva e de criação de conhecimento, que decorre da participação ativa e da mobilização dos 

múltiplos atores envolvidos. Nessa perspectiva, Tardif e Harrisson (2005) destacam a 

importância da participação voluntária dos atores, da capacidade de mobilizar recursos internos 

e externos e dos meios de negociação estabelecidos para uma boa governança. Outro modo de 

coordenação destacado é a avaliação dos processos e de suas consequências, o que permitiria 

um melhor entendimento e controle das possíveis restrições (TARDIF; HARRISSON, 2005).  

 

5.5.1.1 Mobilização 

 

De acordo com Favreau (1998 apud TARDIF; HARRISSON, 2005), a mobilização 

possui uma tripla perspectiva: reagrupar os atores que representam o conjunto da sociedade; 

depender menos da intervenção do Estado e mais da contribuição dos atores envolvidos para 

encontrar soluções aos problemas econômicos e sociais; e buscar novos modelos, nos quais o 

“social" e o "econômico" se articulam de maneira diferente. Recentemente, muitos desses 

movimentos sociais passaram a vir de lugares considerados periféricos e a se expressarem sem 

pedir licença ou sem esperar que alguém lhes ceda a voz; as ações desses grupos também têm 

sido facilitadas pelas novas tecnologias da comunicação e da informação (OLIVEIRA, 2009). 

 No início da atuação da Fundação Casa Grande, o processo de mobilização pode ser 

identificado como vindo de dois fatores: das motivações pessoais de Alemberg e Rosiane e da 

necessidade das crianças de Nova Olinda de “sair do casulo” da exclusão sociocultural. Neste 

sentido, o entrevistado D1 (2017) ressaltou a vontade que Alemberg e Rosiane tinham de fazer 

o projeto dar certo, pois traziam consigo uma mala “lotada de sonhos”. Para a entrevistada B7 

(2017), uma das primeiras crianças a participar do projeto: 

 

As coisas surgiam porque Alemberg, ele sempre foi um cara muito visionário. Então 

ele sacava muito as coisas. Ele via o potencial que a gente tinha e investia nele [...]. 

Tudo que tem lá começou porque um dia uma criança sonhou, teve a curiosidade, mas 

também teve o investimento. 
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De acordo com Mulgan (2006), inovadores e movimentos sociais são bem-sucedidos 

quando conseguem plantar as sementes de uma idéia em muitas mentes. No caso em estudo, 

portanto, essas sementes podem ser encaradas como as motivações pessoias de Alemberg e 

Rosaine, na tentiva de resgatar as raízes culturais do homem Kariri. Mas, ao mesmo tempo, 

pode-se afirmar que essas sementes não teriam encontrado terreno mais féril para crescer do 

que as cabecinhas criativas e sedentas por mudança das crianças de Nova Olinda. Dessa forma, 

Mulgan (2006) acredita que a liderança é importante mesmo nos movimentos mais igualitários 

e democráticos, todavia, a mudança social só acontece quando muitas pessoas estão dispostas 

a seguir os mesmos objetivos e adotar novas práticas. 

 Além das motivações pessoais, a mobilização como modo de coordenação também pode 

ser identificada na capacidade de movimentar recursos internos e externos em prol do 

desenvolvimento do projeto. Assim, pode-se citar a negociação de Alemberg com os herdeiros 

diretos da casa-grande, para conseguir a doação e a cooptação de recursos com a Prefeitura de 

Nova Olinda para restaurar a casa. Sobre esse momento, Alemberg relembrou: “Eu fiz o projeto, 

apresentei pro prefeito e eu disse: ‘Olha, eu tenho isso aqui, vocês me dão a restauração e eu 

monto o projeto’. Eles reformaram a casa e a gente criou uma ONG chamada Fundação Casa 

Grande” (SOARES; CÂMARA, 1999, p.8). Depois vieram as dificuldades financeiras e, então, 

foi a vez das crianças se mobilizarem para o projeto acontecer, conforme relatou Alemberg: 

 

Fizemos um convênio com a prefeitura da época que estava de saída. Como a prefeita 

que assumiu o governo não cumpriu esse convênio, tivemos que encontrar outra 

solução. Foi aí que as crianças apareceram, varrendo a casa, apanhando o lixo, fazendo 

a parte de recepcionar [...]. As crianças começaram a mostrar a solução. Foi uma coisa 

espontânea. Tínhamos essa necessidade de encontrar recursos financeiros frente a 

falta de apoio da prefeitura e de repente apareceram as crianças. A gente não pediu às 

crianças para mostrar os quadros, elas é que começaram a mostra-los aos visitantes, a 

pegar a vassoura e varrer... Terminamos trabalhando só com as crianças e todo o 

tempo elas puxando a gente (GADELHA, 1995, p.27-28). 

 

 A partir daí, as crianças também começaram a plantar ideais nas cabeças de Alemberg 

e Rosiane, que corriam atrás dos recursos para coloca-las em prática. Segundo Alemberg, os 

projetos na Casa Grande aconteciam porque os meninos “aperreavam”, e ele e Rosiane apenas 

viabilizavam os equipamentos (SOARES; CÂMARA, 1999). Assim, veio a Rádio Casa Grande 

FM, a TV CASA GRANDE e muitos outros projetos originados das iniciativas infantis. Até 

mesmo as negociações realizadas com o poder público para adquirir e reformar o prédio do 

educandário, primeira escola do município de Nova Olinda, que estava em ruínas, tiveram os 

dedos infantis, conforme relatou o entrevistado D3 (2017):    
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Tinha um menino aqui que ficava dizendo pra Alemberg que: ‘[n]aquele terreno em 

cima do muro a gente vai construir nosso SESC, nosso SEBRAE, um dia a gente vai 

conseguir isso aqui’. Esse prédio depois a gente conseguiu do Estado, as crianças 

fizeram um projeto, o projeto foi até uma revista em quadrinho, as crianças 

desenharam todo o projeto, esses laboratórios que tem aí, fizeram uma revista em 

quadrinho. Alemberg teve com o governador, que na época era o Tasso e ele 

presenteou essa área para a Fundação, a gente ganhou.  

 

A mobilização também partia de outros atores indiretamente envolvidos com a 

Fundação. Um caso icónico foi a mobilização popular e de forças políticas contra perseguição 

enfrentada pelos seus fundadores no início das atividades da Casa Grande. Alemberg relatou 

esse episódio para a Revista Entrevista:    

 

Então o prefeito que entrou, queria fechar a casa, abrindo um processo. E foi um tempo 

bem longo de briga pra não fechar. Foi necessário fazer show em frente, fazer 

manifesto. Até tiro de revólver os filhos dele deram lá. Queriam bater em gente lá, 

mas aí com a intervenção do Imopec, Instituto de Memórias do Povo Cearense, que 

tem um jornalzinho aqui [em Fortaleza], que é do João Alfredo e [a ajuda] do Ciro 

[Gomes], na época era o governador [do Ceará], eles fizeram com que isso se 

acalmasse. Foi uma ação feliz (SOARES; CÂMARA, 1999, p.12).  

 

Para a entrevistada D4 (2017), esse foi um período de muita luta e resistência para dá 

continuidade ao projeto, durante o qual as crianças serviram como uma espécie de “cordão de 

soldado”, pois davam legitimidade à iniciativa. Nas palavras dela (D4, 2017):    

 

Essa Casa, ela foi resultado de risco, de luta, de comprar briga, de dizer assim eu vou 

fazer isso porque eu não tô pensando em mim, eu tô querendo gerar um bem social. E 

principalmente quando teve esse interesse da Casa pelas crianças, então eles como 

fundadores, eles reconheceram essa potencialidade, reconheceram essa confiança das 

crianças com eles e deles com as crianças e foram à luta, né. Então, procuraram outras 

instâncias e isso fez resistir; mas a comunidade também auxiliou bastante. Eles 

contam que teve pessoas, nessa situação, que criaram faixas pra colocar na frente da 

casa, que tinha uma música nesse período que todo dia, numa determinada hora, tipo 

às seis horas da tarde, salvo engano tinha um horário, que eles colocavam aquela 

música de Gonzaguinha: ‘Ontem um menino que brincava me falou / Que hoje é 

semente do amanhã / Para não ter medo / Não se desespere não, nem pare de sonhar / 

Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar’. E aí todo dia, naquela hora, escutavam 

aquela música para lembrar, tanto às pessoas que estavam ali, quanto à comunidade, 

que [A Fundação Casa Grande] tava ali, tava resistindo, tava querendo saber é do 

nascimento do amanhã, não tava preocupado com quem tava brigando por hoje não. 

 

 Conforme defendeu Mulgan (2006), a mudança raramente acontece sem que algumas 

pessoas corajosas estejam dispostas a correr riscos e tomar a frente. Para o projeto da Fundação 

Casa Grande se concretizar, portanto, a mobilização atuou como um modo de coordenação 

fundamental na cooptação de recursos e de apoioadores, na expansão e solidificação do projeto 

e na resistência, através da coragam para assumir riscos e da capacidade de acreditar que “hoje 

é semente do amanhã”.      
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5.5.1.2 Participação 

 

O processo de inovação social é um processo de construção social, por isso, pressupõe 

a participação de todos os atores envolvidos, incluindo os seus usuários/beneficiários, durante 

todo o curso do projeto (BIGNETTI, 2011; CLOUTIER, 2003). Para Gregoire (2016), a 

inovação social não repousa apenas no fim a que se dispõe – o bem comum –, mas também no 

processo participativo de tomada de decisão. Um processo de participativo bem conduzido 

garante que todos os atores sejam envolvidos e ouvidos, atuando diretamente na aceitação e 

apropriação da inovação em campo. Assim, quanto mais cedo os beneficiários/usuários são 

envolvidos nos projetos, mais inovadores eles são (GREGOIRE, 2016; CHOCHOY, 2015).  

De acordo com Nogueira (2004), a participação é a expressão de práticas sociais 

democráticas interessadas em superar os gargalos da burocracia pública e em alcançar soluções 

positivas para os problemas comunitários. Portanto, através dessas práticas, as instituições 

passariam de um processo tecnocrático, no qual as necessidades e os programas sociais são 

determinados por especialistas, para um processo participativo de co-determinação dos serviços 

e, até, de autogestão, constitutivo de uma nova cidadania (BOUCHER, 2001 apud TARDIF; 

HARRISON, 2005). 

Sob esse aspecto, o Art. 7º, do Estatuto da Fundação, prescreve que “não recebem seus 

Diretores, Conselheiros, Sócios, Instituidores, Benfeitores ou equivalentes, remuneração, 

vantagens ou benéficos, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razões das 

competências, funções ou atividades que lhe sejam atribuídas pelos respectivos atos 

constitutivos” (FUNDAÇÃO CASA GRANDE, 2017c). A forma de participação nas 

atividades, portanto, é completamente voluntária; além disso, trata-se de uma instituição aberta 

ao público (Art. 2º) de qualquer idade, com poucas exigências à garantia de sua permanência: 

no caso das crianças, basta estar matriculado na escola e tirar boas notas (D2; D3, 2017). 

Nesse processo de construção social, os beneficiários não são apenas usuários dos 

serviços prestados, mas, participantes ativos do processo de inovação, sem os quais a sua 

implementação e desenvolvimento não seriam efetivados (BIGNETTI, 2011). Dessa forma, na 

Fundação Casa Grande, todos são participantes e beneficiários:         

 

São os meninos e meninas que cuidam do espaço e o administram, o que inclui 

limpeza e zelo pelo material. As funções de cada criança são temporárias, pois todas 

elas devem ser ‘promovidas’ de auxiliares a gerentes – estes têm o papel de responder 

por sua área de atuação e devem ensinar o que sabem aos companheiros. A mesma 

criança que recebe os visitantes do museu, explicando-lhes a cultura pré-histórica do 

homem da região, seus aspectos arqueológicos e antropológicos, também faz o 
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programa de rádio, escreve o blog da internet, ajuda na elaboração de roteiros para 

rádio e TV ou desenha na confecção de gibis (CURY; NORONHA, 2009). 

 

Na Fundação, “tudo é função de todo mundo” (D4, 2017), pois, o que defini o seu valor 

na Casa Grande, não é o nome atribuído ao seu cargo, mas o quanto você participa ativamente 

do projeto. Na verdade, lá, a lógica é inversa: “[aquilo em] que você participa, é o que define a 

sua função na Casa” (D5, 2017). Assim, quanto mais se participa, maior o valor e a legitimidade 

para tomar parte nos processos decisórios, em um ambiente em que tudo é compartilhado. Dessa 

forma, enquanto modo de coordenação, a participação ativa dos atores envolvidos no projeto 

gera um processo de corresponsabilidade pelas atividades, o que tem garantido a continuidade 

das ações da Fundação Casa Grande.  

 

5.5.1.3 Avaliação 

 

Os modos de coordenação também envolvem a avaliação do processo de inovação social 

e dos seus resultados, no sentido de identificar os aspectos que podem ser modificados para 

melhor alcançar os objetivos, assim como as restrições do ambiente que estejam impedindo o 

seu desenvolvimento (MAURER, 2011). No âmbito da atuação da Fundação Casa Grande, essa 

avaliação sempre se deu por meios de reuniões semanais, que acontecem com a participação de 

todos os interessados.  

Sobre como esses encontros aconteciam no início, a ex-participante B6 (2017) explicou: 

“A nossa forma de organização sempre foi a reunião, tinha reunião com Alemberg e ele sempre 

orientava a gente em tudo. E tinha as nossas também, que [...] a gente ia ver se o que a gente 

planejou, o que foi que não deu certo e o que precisava melhorar”. De acordo com outra ex-

participante (B7, 2017) aconteciam reuniões de planejamento e de avaliação: “Na verdade, a 

gente tinha duas reuniões. A reunião de planejamento, que iam dar as demandas daquela 

semana, o que que a gente tinha pra fazer. E também era feita a reunião de avaliação, mas a 

gente não sabia que tinha esse nome, mas a gente fazia”. 

Dessa forma, pelo menos uma vez por semana ocorre uma reunião de avaliação, às vezes 

com a participação de Alemberg, às vezes não; pois, todos os participantes têm autonomia para 

avaliar e realizar eventuais ajustes. Atualmente, essas reuniões costumam acontecer nos finais 

de semana: “Sempre sábado e domingo a gente deixa pra avaliar, pra discutir, fazer avaliação 

informativa... E anualmente a gente também faz isso” (D5, 2017). Sobre como se dá esse 

processo de avaliação hoje em dia, a entrevista D4 (2017) esclareceu: 
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[A avaliação] é um processo formal, porque ele determina o que a gente vai fazer, né, 

[daqui] pra frente. O que não deu certo, o que deu certo, o que foi bom, o que não foi. 

Mas ele não tem um registro formal, digamos assim. Ele é formal porque... por sua 

natureza de resolver as coisas, tornar [as coisas] mais simples. Hoje em dia tem um 

formulário de avaliação, por exemplo, mas a gente tem conversas e discussões que 

levam a gente a refletir se aquela experiência foi boa ou não, e tocar pra frente. [...] E 

essas [avaliações] ao longo, assim, da Casa mesmo, da gestão das pessoas, da 

responsabilidade, a gente faz permanentemente. A gente tá aqui na semana, vê que tá 

uma coisa fora do eixo, não tá funcionando: ‘pessoal, a gente tem que se reunir’. 

Então, assim, bora lá se reunir e aí resolve isso. Mas tem a reunião semanal, né, tem 

essa coisa de avaliar o processo final.  

 

O mesmo acontece com as pousadas domiciliares, onde as mães são envolvidas no 

processo de avaliação, que ocorre anualmente:  

 

A gente vai, num sábado, ao invés de ter a reunião na Casa Grande, junta aquelas mães 

tudim e a gente vai na casa daquela outra. Ai a gente vai olhando e vai anotando o que 

tem de positivo e o que tem de negativo. Ai depois junta todos, quando terminar, o 

Junior avalia todos e faz um gráfico, ai olha os pontos negativos e os pontos positivos, 

onde você pode melhorar e o que tá bom (B5, 2017). 

 

 Há, também, a preocupação de solicitar o feedback dos hóspedes: “quando tem um 

hóspede, a gente abre também ao hóspede, críticas, porque o seu olhar de fora pode ver coisas 

que nós não estamos vendo, a gente já resolveu muita coisa, melhoramos muito, com o olhar 

de fora” (B5, 2017). Portanto, a avaliação também é um modo de coordenação utilizado nas 

ações da Fundação Casa Grande, tanto nas suas atividades, como nas atividades dos negócios 

sociais gerados a partir dela, como é o caso, por exemplo, das pousadas familiares.   

 

5.5.1.4 Aprendizagem 

 

De acordo com Cloutier (2003), no âmbito na inovação social, a aprendizagem coletiva 

é um processo permanente de cooperação (sinergia) entre múltiplos atores, que envolve a troca 

de conhecimentos e informações entre eles, imbuindo-os da capacidade de resolver seus 

próprios problemas e realizar as transformações sociais. A aprendizagem coletiva visa 

proporcionar autonomia, empoderamento e contribuir com a qualidade de vida dos indivíduos, 

a partir do desenvolvimento da capacidade crítica, da sensibilidade criadora e da capacidade de 

interagir com o grupo, numa perspectiva emancipatória (CLOUTIER, 2003).  

 Para Alemberg, “o espírito da escola de comunicação da Fundação está próximo do que 

dizia a poetisa Cora Coralina: ensina o que aprende e aprende ensinando” (CRIANÇAS DA 

FUNDAÇÃO CASA GRANDE, 2008, p.13). Na Casa Grande, o processo de aprendizagem é 

baseado na alternância de papéis entre ensinantes e aprendizes, proporcionando aprendizado 
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mútuo por meio de trocas constantes: o mais velho aprende com o mais novo, o mais novo 

aprende com o mais velho, o menino da Casa Grade ensina ao menino que vem de fora e o 

menino que vem de fora ensina ao menino da Casa Grande. Sobre esse processo de 

aprendizagem, o entrevistado D3 (2017) falou:       

 

É uma casa onde todos são professores, todos são responsáveis por todos. Desde a 

criança ao adulto. A gente pode aprender com a criança o tempo todinho aqui, uma 

coisa nova. Uma criança ensina pra gente, que a gente também ensina pra ela. Que é 

esse fator da convivência, de aprender convivendo no dia a dia. 

 

 Assim, trata-se de um processo permanente, que acontece no dia a dia das atividades e 

envolve todos os participantes. Além disso, a aprendizagem pode acontecer em qualquer espaço 

da Fundação: “todos esses espaços são áreas de se aprender. Desde o terreiro aqui do campinho, 

até dentro um laboratório como esse, a ser dentro do museu. Então todas as áreas da Fundação 

são para se aprender e para se dialogar” (D3, 2017). Por isso, a Casa Grande é encarada como 

uma escola sem sala de aula, pois uma “aula” pode acontecer em qualquer lugar (GHANEM, 

2012). A entrevistada B2 (2017) também entende que a Fundação Casa Grande é uma escola 

diferente: “A sala de aula é todo aquele espaço, todo, do terreiro da frente da casa, à TV, o 

teatro, os banheiros, tudo é sala de aula, tudo é um aprendizado”.  

Para os entrevistados B2 (2017) e D2 (2017), o aprendizado se dá pela convivência e 

pela vivência, assim, a criança “aprende a fazer fazendo”, isto é, na prática; e o que se aprende 

na prática torna-se mais difícil de esquecer: “ninguém esquece o que foi feito”. E, aprendendo 

na prática, também se aprende com os erros: “Eles inventam uma coisa hoje, se não deu certo, 

amanhã eles desmancham e faz outro de novo, tenta fazer diferente. E vão mudando” (B5, 

2017). O que faz da Casa Grande também “uma escola de experimentos, uma escola que a partir 

dos encontros surge tudo”, mas que também “passa a não existir a qualquer momento” (D5, 

2017). Assim, ficam na Fundação apenas as “coisas que superaram esse não existir” (D5, 2017), 

ou seja, as ideias que foram submetidas ao processo de aprendizagem coletiva, passaram por 

processos de negociação e concertação e, finalmente, foram sedimentas.   

Outra característica do processo de aprendizagem desenvolvido na Casa Grande é o seu 

caráter interdisciplinar: “[o ensino] não é direcionado. É uma escola de comunicação; então 

tudo que tá relacionado com aquela área eles estão lá, né, tão aprendendo. Eles aprendem de 

tudo, eles aprender até rebocar, pintar, subir parede, tudo. É a construção de um saber total, 

integral” (B2, 2017). Essa multidisciplinaridade é construída porque a participação em todas as 

atividades da Casa é incentiva e valorizada: 
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Então esse processo de formação também é isso, é nunca entrar com uma função; você 

entrou, você é guia de turismo, mas ao mesmo tempo você é técnico de teatro, você é 

da Casa, você elabora projeto, você sabe fazer um catálogo, você pensa um processo 

de criação e de produção, você faz vídeo, você fotografa, pra que as pessoas também 

tenham essa característica multifacetada” (D4, 2017).     

 

Dessa forma, na Fundação Casa Grande, aprende-se com os pares e com os diferentes, 

aprende-se na prática e com os erros, aprende-se em qualquer espaço e com todas as atividades. 

É um processo de aprendizagem mútuo, coletivo e constante: “o que a gente quer justamente é 

agregar valor à essa formação dessas pessoas. [...] Dia a dia vai se estabelecendo, né, e vai se 

aprendendo também, com cada um e com cada situação que se apresenta. No dia a dia é onde 

tá a lapidação da joia” (D4, 2017). Para Alemberg: “As crianças se mobilizam porque é uma 

oportunidade de aprendizado, é um ato de construir amizades. Elas têm feito contato com gente 

do mundo inteiro. As pessoas vêm aqui abertas para receber e abertas para ensinar” 

(CRIANÇAS DA FUNDAÇÃO CASA GRANDE, 2008, p.13).  

Assim, os eventos realizados pela Fundação também são espaços de aprendizagem, pois 

têm atraído pessoas do mundo inteiro para vivenciar essa troca de experiências. Mostras de 

cinema e teatro, festivais e encontros internacionais promovem uma ação em rede, pois, são 

abertos à comunidade, são produzidos pelas crianças e contam com participação de visitantes 

dispostos a compartilhar novos conteúdos e estabelecer novas relações (ALMEIDA, 2016). O 

mesmo pode ser dito em relação as organizações parceiras, conforme expressou a entrevistada 

D4 (2017): 

 
Eles [itaú cultural] já vieram aqui, a gente já foi lá, já teve mais de um projeto em 

parceria, essas trocas, né, na verdade é a troca, que a gente também tem muito que a 

gente procura trazer deles aqui pra dentro. [...]O próprio SESC também, que já é uma 

instituição de um caráter diferente, tem muita coisa que a gente traz, assim, no campo 

 administrativo e aplica aqui, que a gente aprende lá, né; como também eles se 

inspiram nessa questão do projeto, do pensamento regional, de olhar o território de 

forma mais ampliada. E a Casa Grande também acaba que colaborando nessa 

discussão, né, regional, desse pensamento. Então, eu acho que são várias experiências, 

e cada uma delas com trocas diferentes mas potencializadoras, que se estimulam e se 

fortalecem ao mesmo tempo.  

 

Portanto, enquanto modo de coordenação, a aprendizagem tem sido utilizada pela 

Fundação Casa Grande para construir um ambiente rico em vivências e reflexões, que ajudam 

a interiorizar valores e identidades. Dia após dia, os meninos e meninas aprendem conhecendo 

a si mesmos e aos outros e seguem praticando a grande lição deixada por Paulo Freire: 

“Ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho os homens se educam em comunhão, 

mediatizados pelo mundo” (CURY; NORONHA, 2009, p.83). 
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5.5.2 Meios 

 

De acordo com Tardif e Harrisson (2005), um dos objetivos dos projetos de inovação é 

que todos os atores estratégicos invistam no processo, atingindo um grau máximo de integração 

entre eles. Para chegar a esse objetivo, diálogos são desenvolvidos (negociação), acordos são 

firmados (concertação) e parcerias são estabelecidas (difusão). Essa ação conjunta, que dá vez 

e voz a todos os participantes, contribui para o empoderamento individual, que retorna para um 

coletivo integrado e fortalecido, composto de indivíduos autônomos (OLIVEIRA, 2009).       

 

5.5.2.1 Negociação e concertação  

 

 A negociação e a concertação são meios que costumam ser percorridos pelos atores 

envolvidos nos processos de inovação social desde o seu início. A negociação está nos diálogos 

sobre as primeiras ideias do projeto e a concertação vai sendo estabelecida à medida que, num 

processo de aprendizagem coletiva, acordos formais e informais são atingidos. Assim, 

negociação e concertação acontecem em torno de novos comportamentos e atitudes que serão 

assumidos pelos atores, para que uma nova regulação social seja estabelecida, definindo a ação 

social que compõem o caráter inovador do projeto. 

No caso da Fundação Casa Grande, as relações entre os atores, em especial, aquelas 

estabelecidas entre os fundadores e as crianças, foram, desde o princípio, baseadas no “respeito 

das vontades e em um acordo tácito das responsabilidades”, conforme explicou Alemberg para 

a Revista Entrevista (SOARES; CÂMARA, 1999, p.3).  

Dessa forma, desde a distribuição de funções dentro da Casa até a avaliação das 

atividades desenvolvidas, tudo era dialogado e negociado de forma coletiva, a partir do respeito 

às vontades individuais, mas, ao mesmo tempo, permeado por regras previamente acordadas. 

Essas regras, na maioria das vezes, decorriam de momentos como as reuniões de “prestação de 

conta” ou reuniões formativas, arenas de discussão colegiada e que tudo referente ao 

funcionamento da Fundação era tratado entre crianças e adultos.  

Nessas arenas, portanto, as teias de relações iam sendo formadas, através de um 

exercício de consenso social, onde as crianças avaliavam umas às outras e, eventualmente, uma 

suspensão servia para reafirmar um acordo. Sobre esses momentos, a ex-participante B6 (2017) 

comentou: “a gente ia debatendo os assuntos, às vezes discordava de algumas atitudes, também 

existia isso. Tudo era conversado, na reunião”. Um exemplo dessa maneira de negociar 

vontades e estabelecer acordos de forma coletiva, foi descrito pelo entrevistado D1 (2017):  
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Por exemplo, a gente fechava segunda e terça. Então quando a gente chegou um dia, 

eles fizeram uma reunião e disseram que não tinham pra onde ir na segunda e na terça 

e pediram que a gente abrisse na segunda e na terça porque não tinha pra onde eles 

irem. Então a Casa Grande, por isso que é aberta de domingo a domingo. 

 

Segundo Tardif e Harrisson (2005), atingir o nível de integração necessário a uma rede 

de inovação pressupõe lidar com oposições e resistências; por isso, os atores precisam 

confrontar suas concepções do que deve ser feito em um processo permanente de aprendizagem 

e cooperação, que resulta na elaboração de regras e acordos e na sedimentação de 

compromissos. Dessa forma, momentos de negociação e de concertação têm sido percorridos 

pelos atores envolvidos nas ações da Fundação Casa Grande a fim de estabelecer regras sociais 

e compromissos de responsabilidade, que contribuíram para a sedimentação dos arranjos 

institucionais adotados.     

 

5.5.2.2 Parcerias   

 

A parceria tem dupla finalidade no processo de inovação social: contribuir com a 

integração de atores, considerados estratégicos, para dá suporte ao projeto e ser uma ferramenta 

para a disseminação da inovação social. Ao estabelecer parcerias, a comunicação desempenha 

um papel fundamental e envolve a cooptação de diferentes atores, dos mais variados níveis e 

setores, para apoiar e divulgar o projeto (MULGAN, 2006; TARDIF; HARRISON, 2005).  

Considerando que esse assunto já foi indiretamente abordado na análise da dimensão 

“Atores”, o foco dado neste tópico será mais nos resultados dessas parcerias e na forma como 

elas foram estabelecidas, do que nos atores envolvidos. Entretanto, eventualmente, detalhes 

poderão ser repetidos para dar sentido aos fatos.    

As primeiras parcerias estabelecidas pela Fundação foram com a Prefeitura de Nova 

Olinda, para reformar a casa-grande e, em seguida, com os comerciantes locais, que pagavam 

pelos anúncios veiculados na programação da rádio difusora. Mas, a primeira grande parceira, 

foi firmada em 1994, com a UNICEF. Por meio dessa parceria, a primeira oficina da Casa 

Grande foi financiada, a rádio amplificadora tornou-se Rádio Casa Grande FM e a Escola de 

Comunicação da Meninada do Sertão foi inaugura, em 1995. Alemberg explicou como se deu 

o início dessa parceria:  

 

Eu estive fazendo uma amostra de fotografias na UECE, em Quixadá. Lá uma senhora 

por nome de Adriana tinha um contato com Unicef e levou o projeto da Casa Grande 
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para o conhecimento do Unicef [...]. Eles se interessaram pelo projeto, telefonaram e 

a gente ficou mantendo contato (GADELHA, 1995, p.28). 

  

A importância da comunicação para o estabelecimento de parcerias, portanto, pode ser 

compreendida por meio do trecho acima. O mesmo aconteceu quando Alemberg foi até 

Fortaleza, conversar com o Secretário da Cultura do Estado do Ceará para fazer valer o projeto 

da tevê comunitária (DE PAULA, 1996). A parceria com o Governo do Estado do Ceará, então, 

garantiu à Fundação Casa Grande os recursos para um transmissor de TV, a doação de um 

terreno vizinho e a reforma do prédio que ampliou as instalações da Escola de Comunicação 

(DEMONTIER; FAHEINA, 1997). Além dessas parceiras, a Escola também passou a receber 

recursos do projeto Criança Esperança e mantinha convênios com a Universidade Federal do 

Ceará e com a Universidade Regional do Cariri (FUNDAÇÃO..., 2000). 

 Em seguida, foi a vez da parceria com o Instituto Ayrton Senna, que, no início dos anos 

2000, passou a ser o maior patrocinador das atividades do projeto. De acordo com o Jornal do 

Cariri (LACERDA, 1999), os primeiros contatos para o estabelecimento dessa parceria foram 

mantidos em São Paulo, durante o Encontro Mídia e Educação, oportunidade na qual Alemberg 

pode conversar com a presidente do Instituto, Viviane Senna, que se interessou bastante pelo 

projeto. O Instituo Ayrton Senna, juntamente com a Empresa Brasileira de Telecomunicações, 

também foi parceiro da Casa Grande no projeto Cidadão 21, que reunia e financiava 

organizações não governamentais envolvidas em trabalhos voltados para a educação de jovens 

através da comunicação (LEONEL, 2000).  

 O Teatro Violeta Arraes, inaugurado em 2002, foi construído a partir de uma parceira 

com o Governo do Estado do Ceará e com o Banco Nacional de Desenvolvimento (KOTSCHO, 

2001). Com 150 lugares, o teatro passou a ser palco de espetáculos patrocinados pelo Centro 

Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) e pelo Serviço Social do Comércio (SESC). O 

entrevistado D3 (2017) explicou como acontece essa parceria: 

 

O Centro Cultural Banco do Nordeste e o SESC também, eles mandam os espetáculos 

pra cá, dentro da programação deles, incluindo a Fundação Casa Grande. Então 

quando eles contratam os grupos e espetáculos teatrais, de música, eles ligaram pra 

cá, falam diretamente com a diretoria da Fundação, do teatro e falam: ‘Vamos marcar 

tal dia? Tá livre? O espetáculo é assim, assim, assim’. Ai a gente recebe, sobra [para 

a Fundação Casa Grande] a parte de produção, eles entram com a parte de cache, de 

hospedagem dos grupos, e a gente faz a produção local com a comunidade.            

 

 Outra parceria importante na história da Fundação Casa Grande, foi a que criou o 

Instituto de Arqueologia do Cariri – IAC, juntamente com a Universidade Regional do Cariri 

(URCA). O órgão, com sede na própria Fundação, tem como objetivo colaborar com a 
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promoção e divulgação de ações conjuntas de pesquisa, extensão, proteção e conservação do 

patrimônio arqueológico, ambiental e cultural do Cariri, além de atuar nas áreas de Geoturismo 

e Geoeducação (SANTOS, 2016). 

 Atualmente, as despesas correntes da Casa são financiadas a partir de recursos 

provenientes de várias parcerias diferentes. Dentre essas, já foi citado o convênio de 

manutenção básica firmado com o SESC, que fornece recursos para o pagamento das contas 

mensais e do material de limpeza e escritório. Além do SESC, a Rede de Amigos da Casa 

Grande contribui, anualmente, com a formação de um capital de giro, uma reserva financeira 

que também ajuda na manutenção da Casa. Já a manutenção de equipamentos e a aquisição de 

novos, geralmente decorre de recursos provenientes de editais públicos ganhos pela Fundação. 

A entrevistada D4 (2017) deu uma explicação geral sobre como funciona esse sistema básico 

de financiamento das atividades da Fundação: 

 

A manutenção da Casa hoje é por conta de uma parceria que a gente tem com o SESC, 

é certo o dinheiro para manutenção, para manter o espaço aberto e funcionando, né, 

com as contas pagas. E, de R$4.000,00 por mês. Aí, os editais bancam manutenção de 

equipamentos, né, compra de novos equipamentos, formação, oficinas, melhorias de 

infraestrutura, novos projetos também, novas iniciativas. E também essa rede de 

amigos hoje a gente tem também; tem dois anos que alguns amigos do Rio de Janeiro 

reuniu um grupo de artistas e doam uma quantia entre 48 a 50 mil, uma doação anual 

pra Casa que tem funcionado como nosso capital de giro. 

 

Uma das parcerias mais recentes da Fundação com outras instituições deu origem ao 

curso de especialização em Arqueologia Social Inclusiva. Realizado pela Universidade 

Regional do Cariri (URCA), em parceria com o Instituto de Arqueologia do Cariri (IAC), o 

GeoPark Araripe, a Universidade Federal do Piauí (UFPI) e a Universidade de Coimbra (UC), 

o curso vem acontecendo, desde maio de 2017, na Fundação Casa Grande. As aulas teóricas, 

práticas e de campo, acontecem mensalmente, aos finais de semana, no teatro na Fundação, no 

laboratório de arqueologia e nos sítios arqueológicos da região do Cariri. As ações do curso têm 

mobilizado as atividades da Fundação Casa Grande e é mais uma oportunidade para o 

aprendizado de meninos e meninas de Nova Olinda (ESPECIALIZACAOARQU, 2017). 

Dessa forma, portanto, a parceria tem sido um meio intensamente utilizado pela 

Fundação Casa Grande para expandir e institucionalizar suas ações. Para firmar parcerias, 

percebemos também que a mobilização, um dos modos de coordenação das inovações sociais, 

atua como facilitador, por meio de processos comunicacionais. Por fim, observamos que as 

parcerias servem também como mecanismo de reconhecimento das iniciativas de inovação 

social e, portanto, ajudam na sua difusão.       
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5.5.2.3 Integração 

 

 A dinâmica de integração deve-se à combinação de dois sentidos da inovação social: 

a satisfação das necessidades que se pretende atender e as mudanças nas relações sociais entre 

os indivíduos e grupos (MOULAERT et al., 2005). Dessa forma, os atores estabelecem relações 

e parcerias e passam por negociações e acordos para encontrar soluções às suas necessidades e, 

nesse processo, vivenciam aprendizagens que levam a mudanças nas relações sociais. Tudo isso 

contribui para elevar o nível de integração e de participação coletiva dos atores envolvidos. 

 Dessa forma, a integração é um meio que tem facilitado o estabelecimento de relações 

entre os atores envolvidos nas ações da Fundação Casa Grande, desde o seu início. Essas 

relações integraram-se de tal modo que muitos atores se referem à Fundação como uma grande 

família. Foi o que disse Rosiane, na ocisão do aniversário de dez anos da Fundação, em 

entrevista para o Jornal do Cariri (CASA GRANDE..., 2002): “a gente aqui vive e respira 

família. Tudo aqui é construído, nos mínimos detalhes, com amor, dedicação de cada criança e 

adolescente, e não seriam possíveis, esses dez anos, sem a participação de cada um”.   

 Para o entrevistado D1 (2017), a Casa Grande utiliza nas suas ações a pedagogia da mãe: 

“é a pedagogia do amor. É o amor, tudo que a gente fez aqui foi por essa pedagogia”. Esse 

amor, portanto, é o que faz da Fundação Casa Grande uma grande família, é o que estabelece 

ligação entre as pessoas. É nisso que acredita a entrevista B5 (2017): “hoje em dia não é só mais 

uma Fundação ou só a Casa Grande, é uma família né? A palavra que eu acho, que eu falo é 

família, amor. É isso, Fundação é isso, amizade. É uma grande família”. Sobre sua ligação com 

o projeto, a ex-participante B6 (2017) relatou: “Quando eu comecei a fazer as oficinas, comecei 

a conversar com os meninos de lá, comecei a ver realmente o que era o projeto, ai pronto, ai eu 

me liguei totalmente. Tanto que teve uma época que eu até dormia lá no projeto, de tanto que 

eu me apeguei”. Segundo o entrevistado D5 (2017), o processo de integração entre as pessoas 

na Fundação acontece pelo seguinte motivo: 

 

A gente passa a conviver muito mais entre a gente aqui, com os meninos desses, até 

do que a nossa própria família. Então a gente acaba sendo pai aos, sei lá, aos 15, 16 

anos, porque dentro da hierarquia sempre o maior passa para o menor. Então você vai 

conviver com a criança ali, com todas as suas dificuldades, com todas as suas 

qualidades, e isso é uma coisa que é muito interessante. 

 

 A integração favorece também a realização das atividades pois, dentro do contexto 

relacional dos atores envolvidos, um encontro informal pode virar uma reunião e uma reunião 

não é mais do que um encontro entre amigos: “O fato de tá naquela varanda ali, com o 
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computador ali, já é uma reunião. Vai conversando ali. Entendeu? Vai planejando” (D2, 2017). 

Dessa forma, a convivência que leva à aprendizagem, leva também ao conhecimento do outro 

e, por sua vez, leva a novas relações sociais entre os atores; no caso da Fundação, baseadas no 

amor, na amizade e em valores relacionados à ideia de família, como união, ligação e apego. 

Além de novas relações sociais, conforme colocou Moulaert et al. (2005), a integração deve-se 

também aos objetivos comuns compartilhados pelos atores. Neste sentido, a entrevistada D4 

(2017) falou:       

 

Isso se gera, na verdade, a partir desse primeiro vínculo com o outro, né. Em querer o 

bem social do outro, querer o bem-estar, né, a geração de renda pra ter sua vida 

estabelecida, organizada, né. Que aí esses outros valores eles vão se construindo ao 

longo do tempo, eles vão se fortalecendo, né, através dessas relações, da amizade, do 

carinho, do respeito. Então, se a gente coloca tudo isso na base, que foi a base com 

que foi criada a Fundação, eu acho que os outros bens, valores, são uma consequência 

desse primeiro princípio fortalecido, unido. 

 

 Assim, modos de coordenação como participação e aprendizagem são causa e efeito 

desse processo de integração, pois, para participar da Casa é preciso integrar-se ao grupo e estar 

disposto a trocar experiências: 

 

A Casa é uma casa aberta e ela tem, ela é aberta justamente à criança ou ao jovem 

entrar, mas também a porta tá aberta pra se quiser sair. Então muitas pessoas que, 

algumas pessoas da Casa Grande vieram pra Casa Grande, passaram um tempo e 

depois saíram, depois voltaram. Então assim, faz parte mesmo do entendimento 

mesmo da pessoa enxergar isso aqui como uma ferramenta pra ela [se] transformar 

como pessoa, mas também ela ter a responsabilidade social de compartilhar aquilo 

com outros que vão chegar. 

 

Para a entrevista D4 (2017), o que faz uma pessoa entrar e ficar na Fundação é o coração, 

porque é o coração que “liga o sentimento” e é esse sentimento que “dá liga” entre as pessoas 

e faz com que elas assumam os compromissos firmados, pois, segundo ela, é dessa convivência 

que nasce a confiança e sem confiança não há convivência. Dessa forma, na Casa Grande, é 

preciso sonhar junto, porque só quando se sonha junto é que se torna realidade (D4, 2017).  

De acordo com Mulgan et al. (2007), uma das consequências do processo de inovação 

social é que ele gera novas e cativantes relações entre indivíduos e grupos outrora separados, 

que passam a se importar imensamente uns com os outros; por isso, a integração acaba 

contribuindo com a institucionalização e a difusão do projeto. Portanto, na Fundação Casa 

Grande, a integração é o meio através do qual os atores sedimentam suas relações sociais e 

reafirmam acordos, através do aprendizado mútuo, em direção aos objetivos compartilhados. 
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 5.5.2.4 Empoderamento 

 

Cloutier (2003) entende empoderamento como um processo de mudança duradoura nos 

indivíduos, que os levam a recuperar o domínio sobre suas próprias vidas e a se tonarem agentes 

na geração de iniciativas das quais eles mesmos poderão se beneficiar. Isso envolve tomar 

consciência das suas necessidades, iniciar um projeto em busca de alternativas para atendê-las 

ou mesmo apoiar projetos já existentes (CLOUTIER, 2003). Assim, à medida que esses 

indivíduos adquirem capacidade sócio-política, eles ampliam seus direitos e o acesso aos 

recursos necessários para o atendimento de suas necessidades (MOULAERT et al., 2005).  

 A Fundação Casa Grande, ao intervir de maneira efetiva nas condições que geram 

cultura, por meio de uma relação orgânica com seus participantes, oferta experimentações que 

despertam, nesses sujeitos, sua capacidade criativa e reflexiva, possibilitando-os a pensar com 

autonomia, ampliando a sua consciência crítica e, consequentemente, a sua liberdade de escolha 

(OLIVEIRA, 2009). Sobre o papel da cultura na ampliação das liberdades individuais, o ex-

participante do projeto, Miguel Barros Filho, deu o seguinte depoimento para o Jornal no Cariri: 

“Aqui a gente aprende um pouco de tudo, melhor que estar na rua, usando drogas, bebendo. 

Estou conhecendo algo que servirá para minha vida, a cidade que vivo, modificando o meu 

modo de pensar e valorizando, acima de tudo, o que tenho” (SANTOS, 1998, p. 12). 

 Assim, um dos objetivos das ações da Fundação é fazer com que as pessoas que 

nasceram e vivem naquele local, passem a valorizar o que é seu e o que é regional. Segundo 

Alemberg, esse potencial cultural associado às novas tecnologias da comunicação facilita o 

intercâmbio para que possamos “entender o que somos e o que queremos ser” (CERRI, 1999, 

p. 54). Dessa forma, conhecendo a si mesmo a partir de suas origens culturais, o indivíduo 

começa a recuperar o domínio sobre sua própria visa e, descobrindo o que quer com o auxílio 

da comunicação e da aprendizagem, ele abre caminho para se tornar agente na geração de 

iniciativas das quais ele mesmo poderá se beneficiar (CLOUTIER, 2003).  

Sobre esse processo de valorização da cultura regional, o entrevistado D3 (2017) 

acredita que as opções que a Casa Grande oferece contribuem para elevar a autoestimada da 

comunidade local: “Hoje as pessoas passam ali na casa da Dona Aldenora e vão visitar o museu 

que conta a história política de Nova Olinda, então assim, mostrando para as pessoas que a 

gente tem uma história, tem uma identidade, e que elas também estão dentro desse processo”. 

Segundo a entrevista D4 (2017), o trabalho da Fundação fez com que ela passasse a olhar para 

o Cariri com outros olhos: “Eu comecei a reconhecer o meu território, os meus antepassados, 

as pessoas que chegaram aqui pra que hoje tenha tudo isso, tenha essa história”. Nessa mesma 
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perspectiva, a ex-participante B7 (2017) falou sobre suas experiências pessoais: 

 

Pra mim, ter essa oportunidade de ter passado na Casa Grande, das vivencias que eu 

tive, de ter tido a oportunidade de ter saído de Nova Olinda algumas vezes... Você 

começa a enxergar a cidade de longe, você começa a ver as potencialidades, você 

começa a ver que você tem sim a possibilidade de fazer a sua vida aqui, de se firmar 

aqui dentro, você não fica naquela ideia errada de que pra conseguir as coisas você 

precisa sair daqui pra fora [...]. Eu acredito que essas vivências que a Casa Grande 

possibilita para os meninos que passam por lá, ela possibilita também, agrega esse 

valor e principalmente você conseguir ver a cidade de uma forma diferente. 

 

Além da perspectiva da valorização cultural, a participação ativa dos atores no projeto, 

em especial, das crianças, também funciona como fator catalisadora da ampliação da liberdade 

de escolha, ao proporciona-lhes protagonismo e autonomia. Isso se manifesta, por exemplo, na 

atribuição de funções às crianças, que obtinham títulos para os cargos conquistados no dia a 

dia. Sobre o protagonismo vivenciado pelas crianças na Fundação, o entrevistado D3 (2017) 

destacou: “[O mais] interessante aqui, é que as atribuições, as formações, elas não são assim, 

feitas do adulto pra criança, é a criança que se coloca no lugar e ela segue aquela função, mas 

porque ela tá interessada em fazer”. Para a entrevistada B2 (2017), essa prática ajuda na 

construção da autoestima das crianças: “se você der uma função pra ele, ele se torna muito mais 

interessado; e muito mais, ele quer resolver, né, e ele se acha importante”. 

Assim, na Casa Grande, as aspirações infantis são valorizadas e a criança, desde cedo, 

é tratada como sujeito do seu próprio destino. Conforme a entrevistada B6 (2017), eles 

encontravam a autonomia que não tinham na escola nem nas suas casas: “eles chegavam, 

pegavam em filmadora, máquina fotográfica, tinham acesso a mexer naqueles equipamentos da 

rádio, pegar um disco, um DVD. Então as crianças foram vendo que lá era um espaço onde 

valorizava eles, dava liberdade, dava autonomia pra criança”. De acordo com Alemberg, os 

meninos e meninas da Casa Grande são crianças que passam a ter vez e voz na sociedade:  

 

O menino que nasce no sertão do Nordeste recebe um projeto de tevê direcionado para 

ele ser consumidor. Ele não tem informações sobre outra coisa no mundo. Mundo que 

ele possa ser prefeito, juiz e padre. Os meios de comunicação são a forma de ver o 

mundo sem sair de casa, ainda mais se a criança passar de receptor a produtor da 

informação (DIÓGENES, 1999b, p.4). 

 

Segundo Oliveira (2009), a difusão e o intercâmbio de conteúdos, facilitados pelas 

novas tecnologia, ampliam o raio de ação de indivíduos e grupos, promovendo inclusão digital 

e novas perspectivas sociais para sujeitos situados em regiões mais periféricas. Ao possibilitar 

o acesso a essas novas tecnologias, a Fundação contribui com o desenvolvimento das 
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capacidades criativas e reflexivas dessas crianças e jovens. Para Alemberg, eles passam a ter 

mais consciência e discernimento do que é bom e ruim (SOARES; CÂMARA, 1999).  

Dessa forma, esses atores tornam-se cidadãos na sua dimensão política: pessoas críticas 

e capazes de fazer escolhas de qualidade. A ex-participante do projeto B6 (2017) falou sobre 

essa experiência de ampliação da capacidade sócio-política: “hoje eu me sinto, em relação ao 

que eu era antes de entrar na Casa Grande, eu me sinto uma outra pessoa, assim, pelo menos 

mais capacitada, que eu entendo melhor essa dinâmica da política do país”. Alemberg acredita 

que a Fundação Casa Grande está provando que é possível romper com a “Torre de Babel, 

criada e dominada pela sociedade que controla a produção da informação” (DIÓGENES, 1999a, 

p. 1B) e, assim, dando a essas crianças reais oportunidades de escolha sobre seus futuros:  

   

Mas a gente não diz assim: ‘Olhe, você que é câmera, vai ser câmera em sua vida...’ 

Não. Eles passam pelo processo de comunicação... Deus me livre, de dizer que um 

menino daquela vai ser aquilo! Porque se ele não for, encontrar um mercado fechado, 

eu posso frustrar a vida daquele menino. Se ele passou por todo esse processo e for 

ter outra profissão, o importante é que aquilo tenha servido para melhorar a 

comunicação dele com a família, com os colegas de trabalho e no meio onde ele vive. 

Que ele seja uma pessoa comunicativa, que ele seja uma pessoa feliz (SOARES; 

CÂMARA, 1999, p.16).  

 

 A Fundação Casa Grande, através de seu projeto de resgate cultural, que envolve 

crianças e jovens como protagonistas de suas ações, vem promovendo autonomia e capacitação 

sócio-política a esses atores, tornando-os cidadão livres para decidir sobre seus destinos. Essa 

ação de empoderamento, portanto, tem sido o meio utilizado pela Fundação para formar um 

coletivo fortalecido por indivíduos autônomos, conferindo cada vez mais legitimidade e poder 

de mobilização a essas ações.        

 

5.5.2.5 Difusão  

 

De acordo com Tardif e Harrisson (2005), uma vez estabelecida a legitimidade de um 

projeto de inovação e seus benefícios no atendimento das necessidades sociais, este poderá 

servir de modelo para solucionar problemas similares, o que leva a sua difusão em outros 

contextos ou locais. Entretanto, ainda que existam, na história da Fundação Casa Grande, 

exemplos inspirados em sua experiência, a difusão não é identificada como um meio 

deliberadamente utilizado em suas ações.  

Assim, no que se refere à legitimação do projeto, observa-se que a preocupação da 

Fundação é muito mais em garantir a sustentabilidade daquilo que vem sendo desenvolvido 
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pela instituição ao longo dos seus 25 anos de existência, do que, necessariamente, replicar o 

modelo. Ao invés dessa ideia de replicar a experiência, os entrevistados acreditam que a 

Fundação está servindo de inspiração para o surgimento de inciativas diferentes em outros 

contextos. Conforme expressou o entrevistado D1 (2017):   

 

Acho muito legal as pessoas vêm aqui e daqui dizem que tão fazendo as coisas aí fora 

inspiradas na Fundação, mas com todas as características daquela pessoa. Porque eu 

e Rosiane, a gente tinha as nossas características, o lugar tinha suas características, né. 

E a visão da pessoa sobre o mundo tem suas características. Acho que o que tá valendo 

é isso aí. É assim, é os valores locais, tem que fazer os valores locais e fazer esses 

valores locais aflorar. Eu acho que a história é essa. Não é: ‘eu vou ali e vou replicar 

a Fundação’. Eu não acredito nisso.  

  

 Considerando que a Fundação Casa Grande é concebida como uma instituição aberta ao 

público e que a imersão em sua experiência inovadora faz parte do conteúdo oferecido pelas 

ações do turismo solidário e comunitário, o modelo desenvolvido é de domínio público e 

aqueles que queiram se inspirar em suas atividades encontram as portas abertas. Para o 

entrevistado D3 (2017) esse processo deve ser espontâneo e partir das iniciativas vindas dos 

seus locais de origem: “Às vezes as pessoas dizem assim: ‘Alemberg, monta uma Casa Grande 

dessa lá na minha cidade’. Mas não tem como. Cada lugar é cada lugar, cada lugar tem sua 

cultura, tem seu jeito, tem seu povo”. 

 Os exemplos de difusão das experiências da Fundação Casa Grande identificados são 

de ações fomentadas, principalmente, pelas organizações parceiras, como é o caso da Unicef. 

Em um primeiro momento, a Unicef viabilizou a instalação de rádios, com base no modelo da 

Rádio Casa Grande FM, em escolas públicas da região Nordeste, incluindo o município de 

Fortaleza, onde foram criadas quinze (SANTOS, 1997). Outros Estados vizinhos também se 

inspiram no projeto e cidades como Caldeirão Grande, no Piauí, implantaram uma rádio similar, 

também administrada por crianças (VALÉRIO; PESSOA, 1999). Outro projeto difundido foi o 

de formação de guias mirins, em parceria com a SETUR e a EMBRATUR, a Fundação Casa 

Grande treinava meninos e meninas das cidades vizinhas nesta função (DIÓGENES, 1999a). 

 Em um segundo momento, a Unicef também levou a experiência da Fundação Casa 

Grande para a África. Através de um prêmio concedido, um grupo de quatro jornalistas 

moçambicanos ganhou uma viagem para Nova Olinda, onde puderam conhecer o projeto de 

perto. Em seguida, foi a vez de Alemberg ir para Moçambique, onde realizou workshops, nas 

cidades de Maputo, Beira e Nampula, sobre a experiência da Rádio Casa Grande FM, para 

adultos e 60 crianças que atuavam em programas infantis levados ao ar pela Rádio Moçambique 

(SÁ, 2002). Como consequência desse intercâmbio, foi criada a Rede de Crianças e Adolescente 
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em Comunicação de Países de Língua Portuguesa, que também passou a contar com rádios na 

Angola. O saldo final dessa troca de experiências foram 32 programas de rádio, de criança para 

criança, em Moçambique, além de um programa de televisão produzido por crianças, que passa 

numa rede a cabo, em vários países da África. Na Angola, sete províncias fazem programas de 

rádio de criança para crianças (CRIANÇAS DA FUNDAÇÃO CASA GRANDE, 2008). 

 Dessa forma, um dos agentes de difusão do modelo da Fundação Casa Grande é o seu 

próprio fundador, Alemberg Quindins. Apesar de não realizar essa tarefa de maneira 

sistematizada, vislumbrando a replicação da experiência, Alemberg viaja o país e o mundo, 

levando a inspiração do que esses meninos e meninas têm realizado ao longo dos 25 anos de 

história da Fundação. Sobre a divulgação dessa inspiração, a entrevistada D4 (2017) comentou:     

  

Na verdade, a gente fortalece consultoria, Alemberg caminha pelo Brasil todo, por 

outros país. Mas esses dias a gente soube de um depoimento do Eduardo Saron, ele é 

diretor da ONG Cultural, Instituto Itaú Cultural, em São Paulo, numa palestra aqui em 

Juazeiro, dizendo que [ele] se inspira na Fundação [Casa Grande]. 

 

Muito embora, a difusão não seja um meio através do qual os entrevistados entendam 

que a Fundação realiza as suas atividades, todos que entram em contato com essa experiência, 

acabam, de alguma forma, levando um pouco da Casa Grande consigo e, às vezes, até se 

inspirando no modelo para desenvolver novas prática dentro do seu contexto. Foi isso que 

afirmaram a ex-participantes do projeto B6 (2017) e B7 (2017), ao dizer que levam a filosofia 

da Casa Grande para os seus ambientes de trabalho:  

   

Eu tive uma grande experiência lá né? Isso, hoje em dia, eu também passo para os 

meus alunos em sala de aula. Então, umas vez ou outra: ‘Vamos montar uma revista 

em quadrinhos!’, ai eu monto com meus alunos uma revista em quadrinhos. Então a 

experiência que eu tive lá eu repasso, compartilho, né? Isso que é bom (B6, 2017). 

 

A gente tem aqui na escola um projeto bem parecido com essa iniciativa da TV [Casa 

Grande] e tudo. Tem o projeto da Rede de Blogs, que os meninos aqui fazem 

entrevistas com pessoas aqui da comunidade e eles laçam no YouTube mensalmente 

e colocam essa entrevista no blog, né, que eles têm essa, eles colocam em todos os 

blogs da cidade (B7, 2017).  

 

Portanto, a Fundação Casa Grande está permanentemente aberta a todos que queiram 

participar de suas atividades, contribuir por meio de parcerias ou, simplesmente conhecer um 

pouco da sua experiência, levando consigo a inspiração dessas crianças e adolescentes. Se essa 

inspiração servir para ciar novas iniciativas, baseadas no protagonismo infanto-juvenil e 
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preocupadas com o resgate da cultural popular, então a Casa Grande ganhou mais parceiros 

para sua Rede de Amigos.    

 

5.5.3 Restrições  

 

  As restrições a um processo de inovação social são entendidas como os aspectos que 

tenham afetado negativamente o projeto ou que tenham reduzido o seu potencial inovador. Para 

Tardif e Harrisson (2005), essas restrições podem decorrer da complexidade e da incerteza das 

dinâmicas, da resistência dos atores, das tensões provocadas pela novidade, das exigências para 

a formulação de compromissos e da rigidez institucional. 

 A primeira limitação à iniciativa deu-se no campo político, demonstrando a resistência 

institucional do ambiente e também a tensão provoca pela novidade que atingiu parte das 

instituições políticas vigentes. Esse episódio começou com o já relatado caso em que a nova 

gestão da Prefeitura de Nova Olinda (1993-1996) descumpriu um convênio firmado entre a 

Fundação e a gestão anterior (1989-1992) e agravou-se quando a prefeitura abriu um processo, 

no Ministério Público, contra a Fundação, alegando que a instituição se encontrava em situação 

irregular (D1, 2017). Alemberg falou sobre isso à Revista Entrevista (SOARES; CÂMARA, 

1999, p.12): “eles queriam fechar [a Fundação]. Eles entendiam que, porque a prefeitura 

[anterior] deu dinheiro pra restaurar, eles tinham que pegar o prédio de volta. Eu disse que não. 

Na época eu andava com uma câmera fotografia e uma câmera de filmar o tempo todo”. 

A perseguição política envolveu ameaças e constrangimentos às pessoas que faziam 

parte do projeto. De acordo com o entrevistado D1 (2017), esse foi um período muito turbulento 

para a Casa Grande: 

 

Mas a gente teve um momento difícil, que a gente foi perseguido politicamente, eu 

quase fui preso, ta entendendo? Em Nova Olinda, por fazer a Fundação. Porque 

quando você vê o prefeito, o juiz, o promotor e o delegado contra você pra se fechar 

a Fundação... Então a gente foi ameaçado de morte, quando a gente começou isso 

aqui, as pessoas que começaram com a gente a Fundação, daqui da cidade, foram 

ameaçadas de apanhar mesmo, tá entendendo? Então foi um tempo assim, que se 

fechou, como se diz.  

 

Conforme foi previamente relato no tópico sobre a categoria de análise “Mobilização”, 

os envolvidos na perseguição política só recuaram depois que a Fundação recebeu apoio do 

IMOPEC, de forças políticas contrárias e da comunidade local, que chegou a fazer um abaixo-

assinado e espalhar faixas de apoio pelo município (SOARES; CÂMARA, 1999). Mesmo 

assim, a disputa continuou em outra instância, pois o mesmo grupo político resolveu brigar com 
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a Fundação pelo direito de transmissão da rádio e da tevê comunitária. Alemberg também 

relatou esse caso à Revista Entrevista da UFC:  

 

Nós estamos disputando um canal de rádio com esse pessoal. Nós apresentamos na 

Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), estamos aguardando pra ver quem 

fica com o canal de rádio e de tevê, se a gente ou eles. Então, esse é um momento de 

expectativa porque eu acredito no seguinte: a rádio Casa Grande tem muito mais a dar 

ao município do que a rádio de um político. A maioria do sistema de comunicação é 

coisa de político. (SOARES; CÂMARA, 1999, p.12)  

 

 Para o entrevistado D2 (2017), essa rigidez institucional deve-se a uma tentativa de 

grupos políticos tradicionais de manter controle sobre o poder, evitando que o povo tenha 

acesso ao conhecimento: “O conhecimento, na cabeça do povo, é veneno pra eles”. De acordo 

com o mesmo entrevistado, para esses grupos políticos, o povo não pode pensar e, se isso ainda 

é uma realidade hoje, “imagina isso há 25 anos atrás! Aonde o coronelismo ainda era do jeito 

que era” (D2, 2017). 

 Outra situação de restrição identificada decorreu da tensão provocada pela novidade que 

atingiu uma parcela da comunidade local. Segundo Alemberg: “No início, [as pessoas viram o 

projeto] com desconfiança porque a gente estava chegando ali e os meninos começavam a 

passar o dia todinho lá”. (SOARES; CÂMARA, 1999, p.10).  

Para a entrevistada B6 (2017) essa resistência aconteceu porque “tudo que é novo, de 

início, a pessoa fica meio que assim... Não sei, receoso”. A entrevistada B5 (2017) também 

relatou que, antes de conhecer a Fundação de perto, achava que o projeto era coisa do outro 

mundo: “a gente sabia que existia, só que ninguém tinha contato nenhum, achava que era uma 

coisa do outro mundo, que não era pra todos. Achava que era uma coisa bem... né? Uma coisa 

reservada, mas, quando chega lá dentro, você... não é nada daquilo... que você pensa”. De 

acordo com a entrevistada B6 (2017), o que passou a aproximar mais a comunidade do projeto 

foram as ações de divulgação da cultura:   

 

Tinha as danças, tinha filmes, né? Que a Casa Grande procurou passar pra chamar a 

atenção da comunidade. As pessoas iam assistir. Então, assim, de início, teve essa 

coisa assim, mas depois as pessoas começaram a entender né? Porque até os filhos 

começaram a levar muitas pessoas, muitas crianças participavam e começavam... os 

pais tinham a curiosidade de saber o que é que eles estavam fazendo lá.  

 

 Superado esse primeiro momento, a resistência da comunidade provocou uma segunda 

situação limitadora para as ações da Casa Grande, quando as famílias das crianças começaram 

a tirá-las da Fundação para trabalhr. Sobre esse momento, o entrevistado D3 (2017) falou:   
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Na época que a Casa Grande começou também o seu trabalho, a gente perdeu muita 

criança, muitos amigos meus, que vinham pra cá, não ficavam aqui por conta que os 

pais precisavam, pegavam a criança pra trabalhar, levar pra roça pra trabalhar... eu 

conheço alguns amigos meus que, diante da situação da família, a realidade que tinha 

era aquela mesmo, até uma certa parte assim das famílias da época não 

compreenderem [os objetivos do projeto], e isso é normal no trabalho da Fundação, 

de [algumas famílias] não deixar que a criança, que os filhos viessem pra cá.  

 

Assim, foi em decorrência dessa dificuldade, que surgiu o programa de geração de renda 

familiar na Fundação e, foi dessa necessidade, que nasceu a Cooperativa de Pais e Amigos da 

Casa Grande (COOPAGRAN), tratada em tópico anterior (5.2.3 Economia). A ideia era que, 

tendo a oportunidade de obter uma renda familiar complementar, a partir de atividades 

econômicas fomentadas pela Fundação, as famílias deixariam que as crianças continuassem no 

projeto. Sobre como a comunidade local enxerga as ações da Casa Grande, atualmente, o 

entrevistado D3 (2017) completou:  

 

Hoje já é o contrário, hoje as famílias procuram a Fundação Casa Grande para trazer 

os seus filhos pra cá. Antigamente, por exemplo, eu fui que trouxe minha mãe pra cá, 

minha mãe e meu pai [...]. Hoje no teatro quando a gente faz um espetáculo pra 

comunidade, o teatro lota, então já é uma aceitação da comunidade. Porque antes a 

gente tinha a impressão que a comunidade falava ‘não, aquele espaço não é meu, não 

me pertence’. 

 

Mais uma situação de restrição ocorreu quando a Fundação Casa Grande realizou as 

primeiras tentativas de transmissão de sua tevê comunitária, o Canal 10, que foi ao ar por seis 

ocasiões. A intenção era testar o transmissor, cuja potência garantia a exibição das imagens 

apenas na cidade de Nova Olinda. Três semanas depois, apareceu um carro da Agência Nacional 

de Telecomunicações (ANATEL), que lacrou o equipamento de transmissão do laboratório de 

TV. De acordo com a Anatel, a TV não tinha licença para funcionar e, como o caso era 

considerado crime, uma representação foi encaminhada à Polícia Federal (DIÓGENES, 1999c).  

Por causa disso, Alemberg respondeu a um processo na Justiça Federal durante um certo 

tempo e chegou a ir para Brasília conversar com o Ministro das Comunicação da época, Pimenta 

Veiga, para viabilizar a licença. Não tendo conseguido atender às exigências da legislação que 

regulamentava o setor de telecomunicações, Alemberg desistiu e o processo foi finalmente 

arquivado (KOTSCHO, 2001). Nesse caso, identifica-se uma situação de restrição relacionada 

a complexidade das dinâmicas e também a rigidez institucional. Na época, não havia uma lei 

específica que regulamentasse as tevês comunitárias, o que submetia todos os casos à rígida e 

complexa legislação do setor de telecomunicações. 
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Por fim, no que se refere às incertezas das dinâmicas, a escassez de verbas é outra 

restrição enfrentada constantemente por iniciativas do terceiro setor. Como foi possível 

observar no tópico que tratou das parcerias, para manter suas atividades em funcionamento, a 

Fundação estabelece relações com diversas organizações e com o setor público ao mesmo 

tempo, mas só consegue manter uma reserva financeira por conta das doações que recebe de 

pessoas físicas, preocupadas com a continuidade do projeto. Essas parcerias são incertas tanto 

devido à descontinuidade das políticas públicas, quanto porque essas relações estão sempre se 

modificando, o que significa mobilização permanente para concorrer em editais públicos e para 

buscar novos apoiadores.            

 Dessa forma, todas as restrições enfrentadas pela Fundação Casa Grande atingiram ou 

atingem negativamente, em diferentes níveis, suas atividades. Entretanto, entende-se que 

apenas a situação envolvendo a transmissão da tevê comunitária pode ser identificada como 

fator redutor do potencial inovador da iniciativa. Já o caso no qual as famílias tiravam as 

crianças da Fundação para trabalhar, acabou atuando como fator catalisar da inovação, visto 

que, a partir dessa dificuldade, a Casa passou a desenvolver ações de turismo comunitário e 

solidário e a oferecer o programa de geração de renda familiar complementar à comunidade.             

Além disso, como a maior parte das restrições identificadas concentrou-se nos primeiros 

anos de atuação da Fundação, pode-se observar que à medida que a iniciativa se institucionaliza, 

as limitações diminuem. Portanto, trata-se de uma iniciativa cujo processo de inovação social 

encontra-se em estágio avançado de institucionalização. De acordo com Moulaert et al. (2005), 

os movimentos sociais de longa duração passam por um ciclo de vida, que envolve o aumento 

da formalização, a profissionalização e, possivelmente, a sua cooptação pelas instituições 

políticas vigentes. Muito embora a Fundação Casa Grande continue autônoma em relação ao 

poder público, não tendo sido incorporada a este, percebe-se, todavia, o aumento da 

formalização dos processos e a profissionalização, se comparada a sua forma original. 

 Neste sentido, acredita-se que, atualmente, a participação dos atores na Fundação não é 

expressa por práticas puramente democráticas, visto que, embora a hierarquia funcional e de 

autoridade adotada procure ser mais horizontal, a tomada de decisão final sobre as principais 

orientações fica a cargo da Direção, seguida pelas deliberações do Conselho Cultural. E, ainda 

que as atividade diárias sejam permeadas por um processo de apredizagem coletiva 

integeracional, é possível notar, igualmente, um hierarquia entre os participantes mais velhos e 

os mais novos; assim como uma hierarquia de autoridade entre os gerentes dos laboratórios e 

as demais crianças. 
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 Dessa forma, os processos acabaram atingindo um maior grau formalização à medida 

que as crianças tornaram-se os jovens gerentes de laboratórios e os adultos membros do 

Conselho Cultural. Neste mesmo sentido, o processo de institucionalização também tem sido 

acompanhado pela profissionalização das ações desenvolvidas, inclusive em decorrência da 

criação dos empreendimentos sociais, que continuam vinculados à atuação da Fundação e 

trabalham associados a esta. Não obstante as atividades da Casa continuem abertas ao público 

geral e beneficiando a comunidade local de forma direta ou indireta, percebe-se uma tendência 

a valorizar a manutenção dos resultados já atingidos, por meio de ações voltadas aos interesses 

coletivos do grupo de pessoas que já fazem parte da Fundação, como forma de garantir a 

sustentabilidade institucional.    

Para Moulaert et al. (2005), esse processo de formalização e profissionalização das 

ações poderiam reduzir o caráter inovador da iniciativa. Ao mesmo tempo, Mulgan (2006) 

acredita que a liderança é importante mesmo nos movimentos mais igualitários e democráticos, 

todavia, a mudança social só acontece quando muitas pessoas estão dispostas a seguir os 

mesmos objetivos e adotar novas práticas. Não há como negar que uma mudança social vem 

acontecendo em Nova Olinda desde o início da atuação da Fundação no município. Contudo, o 

caráter inovador dessa iniciativa pode estar perdendo o fôlego e a atuação da Casa começa a 

incidir menos sobre a adoção de novas práticas sociais e mais sobre a institucionalização das 

práticas já adotadas, com maior formalização e profissionalização dos processos.  

Com esse último tópico, portanto, encerra-se a seção 5 deste trabalho, através da qual a 

configuração dos elementos das dimensões da inovação social, conforme proposto no modelo 

de Tardif e Harrisson (2005), foram analisados na Fundação Casa Grande – Memorial do 

Homem Kairri. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

O conceito de inovação social tem se tornado cada vez mais comum e usual na literatura, 

todavia, os principais estudiosos do assunto ainda não o consideram consistente e destacam que 

a pesquisa em inovação social é um campo em curso, que carece de profundidade no sentido de 

constituir um corpo consolidado de abordagens, metodologias e práticas. Por isso, atualmente, 

as discussões em torno dessa categoria estão em constante debate, na busca de identificar os 

elementos que a compõem e a caracterizam como tal. Nesta perspectiva, Tardif e Harrisson 

(2005) desenvolveram um modelo por meio do qual é possível estudar casos de inovação social, 

através da análise de cinco dimensões. Dessa forma, o objetivo geral desta pesquisa foi 

investigar como se configuram as dimensões da inovação social, à luz do modelo de Tardif e 

Harrisson (2005), na Fundação Casa Grande – Memorial do Homem Kariri.  

Assim, considera-se que esse objetivo geral foi alcançado na medida em que: na 

dimensão “Transformações”, analisou-se os fatores contextuais que motivaram o surgimento 

da iniciativa em estudo; na dimensão “Caráter Inovador”, analisou-se a ação social 

desencadeada em busca de soluções para responder aos problemas sociais presentes; na 

dimensão “Inovação”, foram analisados a escala de atuação da iniciativa, o tipo de inovação 

social desenvolvido e a sua finalidade; na dimensão “Atores”, foram identificados os atores 

envolvidos na iniciativa e como se dá o processo de miscigenação de identidades, valores e 

normas entre eles; e, por fim, na dimensão “Processos”, foram analisados os modos de 

coordenação utilizados na condução das atividades, os meios percorridos para a realização das 

ações e as restrições enfrentadas ao longo do processo de inovação social.       

Em relação aos pressupostos estabelecidos, observou-se que os motivadores contextuais 

eram a falta de perspectiva de vida e a necessidade de inclusão sociocultural de crianças e 

jovens; que a ação social levou à institucionalização de um modelo de governança participativo 

e de uma “nova economia” do conhecimento; que a inovação social tem impacto em escala 

local e é voltada para o bem comum; que os atores envolvidos são múltiplos e decorrem de 

diferentes níveis e setores da sociedade; e que os principais modos de coordenação utilizados 

são participação e aprendizagem e os principais meios são parcerias e empoderamento.  

 Além desses resultados, outras descobertas merecem destaque, entre elas, o uso do 

protagonismo infanto-juvenil como mecanismo de participação; a institucionalização de uma 

“nova economia” social e mista, através da criação de negócios sociais vínculos às ações da 

Fundação; a miscigenação de identidades, normas e valores entre os atores, em decorrência da 

inversão de papéis tradicionalmente aceitos pelas instituições vigentes; a importância da 
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mobilização como modo de coordenação das atividades; o reduzido uso da difusão como meio 

para atingir objetivos; e a identificação de restrições, principalmente, no início da atuação da 

Fundação, relacionadas, em especial, à rigidez institucional e à tensão da novidade. Para chegar 

a essas conclusões, por sua vez, os objetivos específicos foram atendidos conforme se segue. 

 No que se refere ao primeiro objetivo específico, identificou-se que transformações em 

andamento nas estruturas social e econômica, durante a década de 1990, deram contorno a uma 

crise do sistema de proteção social, o que motivou o surgimento da Fundação Casa Grande na 

cidade de Nova Olinda, no ano de 1992. Em relação ao segundo objetivo específico, observou-

se que os arranjos institucionais e as regulações sociais estabelecidos no âmbito da Fundação 

tinham um caráter inovador, principalmente, em função do modelo de governança participativo 

adotado e do protagonismo desempenhado por uma parcela da população considera excluída.  

Na análise do terceiro objetivo específico, isto é, analisar os elementos da dimensão 

“Inovação”, tem-se que as ações da Fundação Casa Grande possuem impacto dentro de uma 

escala local, notadamente, na cidade de Nova Olinda; e que suas ações são voltadas para fins 

essencialmente sociais, de interesse geral e comum, como o desenvolvimento humano de 

crianças e adolescentes. Sobre o quarto objetivo específico, percebe-se que os atores que 

participam do projeto são múltiplos, envolvendo atores sociais, organizacionais, institucionais 

e intermediários, cujas relações estabelecidas levam a um processo de aprendizagem e de 

miscigenação de identidades, valores e normas entre si. 

Por fim, em relação ao quinto objetivo específico, observou-se que todos os modos de 

coordenação, propostos no modelo, são utilizados pela Fundação na condução de suas 

atividades, com destaque para participação, aprendizagem e mobilização. A maioria dos meios 

propostos – negociação, concertação, parcerias, integração e empoderamento – também são 

percorridos para atingir os objetivos, tendo sido observado um menor uso da difusão. No que 

se refere às restrições, foi identificado que as limitações à iniciativa se manifestaram, 

especialmente, no início da sua atuação. Essas restrições tiveram relação com a rigidez das 

instituições políticas locais, com a tensão causada pela novidade, com a resistência da 

comunidade local, com a complexidade e rigidez da legislação que regulamentava o setor de 

telecomunicações e com as incertezas em torno das fontes de recursos e das políticas públicas. 

Assim, na perspectiva do modelo desenvolvido por Tardif e Harrison (2005), a 

Fundação Casa Grande configura-se como uma inovação social. Entretanto, trata-se de uma 

iniciativa cujo processo de inovação social encontra-se em estágio avançado de 

institucionalização, visto que, atualmente, não só se identificam menos restrições a sua atuação, 

como trambém suas ações apresentam um maior grau de formalização e profissionalização, o 
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que poderia reduzir o seu caráter inovador. Dessa forma, muito embora uma mudança social 

venha acontecendo em Nova Olinda desde o início da atuação da Fundação no município, o 

caráter inovador dessa iniciativa pode estar perdendo o fôlego e a atuação da Casa começa a 

incidir menos sobre a adoção de novas práticas sociais e mais sobre a institucionalização das 

práticas já adotadas, com maior formalização e profissionalização dos processos.  

No que se refere às limitações desta pesquisa, cita-se a impossibilidade de entrevistar 

Rosiane Limaverde, que fundou a Casa Grande juntamente com Alemberg, devido ao seu 

falecimento antes mesmo da primeira visita exploratória à Nova Olinda. Assim como, a recusa 

de uma ex-participante da Fundação de ser entrevistada, que, embora não tivesse prevista no 

projeto de pesquisa, poderia ter contribuido com os resultados apresentados. Ademais, um 

tempo maior de observação do que o praticado ampliaria a percepção quanto ao processo de 

institucionalização das ações pelo qual acredita-se que a Fundação Casa Grande está passando.        

Para pesquisas futuras, sugere-se a continuidade desta investigação no que tange o 

estudo do processo de institucionalização da iniciativa e suas implicações. Assim como,  a 

relização de estudos de casos comparativos entre iniciativas com objetivos e arranjos 

institucionais semelhantes ao da Fundação Casa Grande. Sugere-se também que o mesmo 

objeto de pesquisa seja revisitado sob a perpsectiva de outras abordagens das dimensões da 

inovação social propostas na literatura. Ademais, entende-se como pertinente a realização de 

estudos que aprofundem o entendimento teórico acerca dos elementos que constituem as 

dimensões da inovação social, a partir de uma revisão da literatura sobre o tema, associada aos 

resultados de estudos empíricos pertinenetes. Por fim, sugere-se a realização de pesquisas 

exploratórias em busca de abordagens teóricas que possam dá maior sustentação ao campo da 

inovação social, como a relação entre esta área do conhecimento e a teoria institucionalista. 

Com este trabalho, contribui-se para a ampliação do entendimento acerca do processo 

de inovação social, em especial, das suas dimensões de análise. Assim como, com o 

aprofundamento do conceito de inovação social e uma maior clareza sobre os limites existentes 

entre esse campo do conhecimento e outros correlados. Ademais, dar-se maior sustentação ao 

modelo proposto por Tardif e Harrisson (2005) para as dimensões da inovação social, 

contribuindo com a melhor compreensão dos elementos que o compõem e corroborando com a 

adequação do uso do modelo para o estudo de casos de inovação social. Em relação aos estudos 

empíricos anteriores, acredita-se que essa pesquisa contribui com uma análise detalhada do 

modelo utlizado, contemplando mais do que a identicação de ausência ou presença dos 

elementos a serem investigados, mas o desenho completo do quadro da situação, no qual foi 

amplamente descrito como se manifestam e se caracterizam as dimensões da inovação social.   
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O campo da inovação social permanece em construção, pois, novas perspectivas e novos 

modelos de análise continuam sendo propostos e estudados. Portanto, ainda se faz necessário 

definir melhor as diferenças e as relações com constructos como o empreendedorismo social ou 

coletivo, a economia social ou solidária, os negócios sociais e as organizações sociais em geral. 

Mesmo assim, trata-se de uma área do conhecimento fundamental na busca de novas respostas 

aos problemas sociais, por meio de ações que modifiquem a capacidade da sociedade de agir, a 

partir da adoção de novas práticas e de mudanças duradouras nas estruturas sociais vigentes.                     
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APÊNDICE A – ROTEIRO PARA ENTREVISTA DOS DESENVOLVEDORES 

 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA – DESENVOLVEDORES DA FCG  

Roteiro elaborado com base nas Dimensões da Inovação Social propostas por Tardif e 

Harrisson (2005) e no estudo conduzido por Maurer (2011) e Souza (2014) 

1. PERFIL DO ENTREVISTADO  

1.1 Nome, idade e grau de escolaridade? 

1.2 Cargo ou função na FCG? 

1.3 Quando iniciou o seu envolvimento com a FCG? O que motivou seu ingresso?  

3 DIMENSÕES DA INOVAÇÃO SOCIAL  

Dimensão Transformações (Motivadores contextuais)  

2.1 Como era a realidade econômica e social da comunidade local e das pessoas 

envolvidas à época da constituição da FCG? O que motivou a atuação no campo 

escolhido? 

EXTRAS: 

Antes da FCG, você tem conhecimento de alguma ação desenvolvida buscando atender 

aos desafios da região? Houve alguma tentativa (experimento) semelhante à FCG? 

Como a constituição da FCG foi vista pela comunidade local no início? 

Dimensão Caráter Inovador 

2.2 Ação social: Como se deu o processo de constituição da FCG? (ideia inicial, 

desenvolvimento, arranjo institucional, regulação social, políticas e programas públicos). 

2.3 Modelos: Qual o modelo de gestão adotado pela FCG? (organização das atividades, 

tomada de decisão, participação do poder público, fonte e distribuição de recursos). 

2.4 Economia: Como a FCG busca gerar valor econômico ou social, no sentido de 

contribuir com o desenvolvimento econômico local?   

EXTRAS: 

Alguma tentativa inicial de atuação (ou experimento) da FCG acabou frustrada? 

Dimensão Inovações 

2.5 Escala: Qual a abrangência das ações da FCG? Quais são os públicos beneficiados 

(de forma direta e indireta) pela FCG? Como ela é vista pela comunidade local hoje?  

2.6 Tipo: Quais são as atividades desenvolvidas pela FCG?  

2.7 Finalidade: Qual é o objetivo principal (interesses/necessidades que atende) da FCG? 

Dimensão Atores  

2.8 Quais são os atores envolvidos na promoção da inovação social através da FCG? 

(sociais, organizacionais, institucionais, intermediários). 

EXTRAS:  

Atualmente, como são estabelecidas as relações entre os atores envolvidos na FCG? 

(identidade, valores, normas). 

Dimensão Processos  

2.9 Modos de coordenação: Como se dá a participação e a mobilização dos atores na 

FCG? Há um sistema de avaliação das atividades e/ou dos seus impactos?   

2.10 Meios: Como se dá o processo de integração entre os atores envolvidos? 

2.11 Restrições: Que tipo de restrições ou dificuldades foram/são encontradas no 

desenvolvimento das atividades da FCG? 

EXTRAS:  

Como se dá o intercâmbio de informações e experiências entre os atores? 

O exemplo da FCG foi disseminado para outros contextos? Como e quando?  

O que sua experiência pessoal com a FCG lhe proporcionou até agora? 
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APÊNDICE B – ROTEIRO PARA ENTREVISTA DOS BENEFICIÁRIOS 

 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA – BENEFICIÁRIOS DA FCG 

Roteiro elaborado com base nas Dimensões da Inovação Social propostas por Tardif e 

Harrisson (2005) e no estudo conduzido por Maurer (2011) e Souza (2014) 

1. PERFIL DO ENTREVISTADO  

1.1 Nome, idade e grau de escolaridade? 

1.2 Qual sua relação com a FCG? De quais atividades você participa? 

1.3 Quando iniciou o seu envolvimento com a FCG? O que motivou seu ingresso?  

2 DIMENSÕES DA INOVAÇÃO SOCIAL  

Dimensão Transformações (Motivadores contextuais) 

2.1 Como era a realidade da comunidade local antes da contribuição dada pela FCG? 

Em termos econômicos e sociais, como era a vida das pessoas da comunidade? 

EXTRAS: 

Que tipo de tentativa de mudança (diferentes ou semelhantes) já havia sido feita antes 

da colaboração vinda da FCG? Como a FCG foi vista pela comunidade local no início? 

Dimensão Caráter Inovador   

2.3 Ação Social: Como era a FCG no início quando você chegou? 

2.4 Modelo: Como você desenvolve suas atividades junto à FCG?  

2.5 Economia: O que você acredita que ganha (econômico ou socialmente) com essas 

atividades? 

Dimensão Inovações 

2.5 Escala: Como a FCG é vista pela comunidade local hoje?  

3.6 Tipo: Quais são as atividades desenvolvidas pela FCG?  

2.7 Finalidade: Qual é o objetivo principal da FCG para você? 

Dimensão Atores  

2.8 Quais são as pessoas (atores) envolvidas na promoção dessas atividades? (sociais, 

organizacionais, institucionais e intermediários). 

EXTRAS:  

Como você vê a relação entre as pessoas/atores (incluindo você) envolvidas na FCG? 

Dimensão Processos  

2.9 Modos de coordenação: Como as pessoas podem participar das atividades? Como 

as pessoas se organizam no sentido de atingir os objetivos das atividades? Existe algum 

tipo de sistema de avaliação das atividades desenvolvidas?  

2.10 Meios: Como se dá o processo de integração e troca de experiências entre os 

atores (incluindo você) envolvidos?  

2. 11 Restrições: Quais dificuldades foram/são encontradas? 

EXTRAS:  

O que a existência da FCG lhe proporcionou até hoje? E para a comunidade local?  
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ANEXO A – CAPA DO DIÁRIO DE CAMPO 

 

 
       Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
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ANEXO B – FACHADA DA CASA GRANDE E SALA PRINCIPAL DO MUSEU  

 

 
     Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

 
      Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
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ANEXO C – LABORATÓRIO DA RÁDIO CASA GRANDE FM 

 

 
      Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

 
       Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
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ANEXO D – UNIFORME DA FUNDAÇÃO CASA GRANDE 

 

 
  Fonte: Fundação Casa Grande (2017e). 
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ANEXO E – LABORATÓRIO DA TV CASA GRANDE E PARQUE INFANTIL 

 

 
      Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

       Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
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ANEXO F – LOJINHA DA FUNDAÇÃO CASA GRANDE 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
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ANEXO G – PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO 2016 

 

       Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

       Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
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ANEXO H – HINO DA FUNDAÇÃO CASA GRANDE 

 

          Fonte: Fundação Casa Grande (2017e). 
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ANEXO I – TEATRO VIOLETA ARRAES – ENGENHO DE ARTES CÊNICAS 

 

 
        Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

 
        Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
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ANEXO J – MEMORIAL ESPEDITO SELEIRO – MUSEU DO CICLO DO COURO 

 

 
  Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

 
   Fonte: Dados da pesquisa (2017). 


