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"A cidade surgiu de uma fazenda de nome tapera, que tinha como sede a Casa 

Grande que deu origem, após sua restauração em 1992, a Fundação Casa Grande – 

Memorial do Homem Kariri; principal ícone turístico e cultural da localidade." 

Alemberg Quindis, in Ghanem (2012) 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O presente trabalho de investigação tem por objetivo documentar e analisar um 

caso prático de empreendedorismo e inovação social à luz da produção teórica já existente 

sobre o tema, a fim de identificar os conceitos e relações que a ele estão associados. 

 Trata-se de um estudo apresentado como requisito parcial de avaliação na unidade 

curricular de Sociedade, Inovação e Empreendedorismo, ministrada pela Docente Sílvia 

Ferreira, no âmbito do curso de Mestrado em Intervenção Social, Inovação e 

Empreendedorismo da Universidade de Coimbra, em parceria com a Faculdade de 

Economia (FEUC) e a Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação (FPCEUC). 

  Para tanto, procedeu-se ao estudo da iniciativa social da Fundação Casa Grande-

Memorial do Homem Kariri, que desenvolve suas atividades no município brasileiro de 

Nova Olinda, estado do Ceará.  

 No que se refere aos métodos utilizados para realização da pesquisa, utilizou-se 

de técnicas documentais mediante o levantamento de informações em artigos científicos, 

documentos oficiais da organização (Estatuto), Site da Fundação Casa Grande, entrevista 

como o fundador Alembergue Quindins, blogs e vídeos disponíveis na internet, conforme 

especificados em detalhes nas referências bibliográficas. Soma-se ainda o uso do material 

teórico e referências bibliográficas disponibilizadas pelo plano de ensino da disciplina, os 

quais contribuíram para a realização da presente investigação. 

 No primeiro momento do trabalho, aborda-se aspectos relevantes da região do 

Cariri, em seguida o surgimento da Fundação Casa Grande, os projetos e rotinas, após 

este momento abordamos a instituição como uma iniciativa do terceiro setor e economia 

social, a relação com os conceitos de empreendedorismo social, inovação e o impacto e 

valor social.  

 



5 
 

 

 

 

2. CONTEXTO LOCAL DA REGIÃO DO CARIRI: NOVA OLINDA/BRASIL 

  

 Abordam-se aqui aspectos relevantes para a compreensão do contexto local que 

caracteriza a região na qual surgiu a Fundação Casa Grande – Memorial do Homem 

Kariri.  

 Propõe-se demonstrar de forma geral, tanto os aspectos relacionados às condições 

sociais e econômicos, o complexo contexto das relações políticas do coronelismo 

nordestino, bem como os potenciais da região, ou seja, as oportunidades que foram 

descobertas e empreendidas pela organização na região onde desenvolvem suas 

atividades.  

 A Fundação Casa Grande localiza-se no estado do Ceará, precisamente na cidade 

de Nova Olinda, nordeste do Brasil, integra parte do sul cearense numa região conhecida 

como “Cariri”, juntamente com as demais cidades de Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, 

Santana do Cariri, Farias Brito, Caririaçu, Missão Velha e Jardim.  

 O desta região “Cariri” teve sua origem em razão das primeiras famílias de língua 

indígena do sertão nordestino os Kariris-Xukuru, “cariri ou kariri” trata-se de um 

vocábulo tupi que significa povo "calado", "taciturno".  

 A região é conhecida como “Oásis do Sertão”, em razão dos aspectos naturais 

existentes, tais como: o potencial de recursos hídricos, minerais, clima e solo que 

favorecem as atividades agrícolas em meio ao sertão nordestino. 

 Dentre os aspectos sociais e demográficos, conforme dados do IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística, Censo Demográfico 2010), a cidade de Nova Olinda 

possui um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,637, população de 

aproximadamente 14.256 habitantes. Desta população, cerca de 3.967 pessoas (27,83% 

do total) encontra-se em situação de extrema pobreza, ou seja, com rendimento domiciliar 

per capita mensal de até R$ 70,00 (setenta reais). Observa-se também que pelo menos 

cerca de 70% da população vive na zona rural, o que no decorrer do trabalho será 

perceptível algumas especificidades em decorrência deste traço demográfico. 

 No que se refere aos aspectos econômicos, Ghanem (2012), descreve que 

predomina na cidade a produção agrária de milho, arroz e feijão. Há ainda empresas 
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extrativistas de transformação e comerciais, além de serviços da construção civil, 

administração pública e serviços industriais de utilidade pública (IBGE, 2010).  

 Quanto aos aspectos educacionais, observa-se que segundo dados do MEC, a 

cidade conta com 209 professores para um total de 5027 crianças e jovens em idade 

escolar, ou seja, na faixa etária de 0 a 17 anos, aproximadamente 1 professor para cada 

24 crianças e jovens. (Ministério da Educação, Brasil, 2010) 

 Dentre os aspectos históricos, conforme aborda Menezes (2005), destaca-se o fato 

do Cariri aderir à ‘revolução’ pernambucana em 1817 que defendia os ideais 

democráticos de Independência do Brasil, foi ainda centro do movimento republicano da 

Confederação do Equador em 1824.  Historicamente foi palco das disputas políticas dos 

chamados ‘coronéis’ (uma nova aristocracia rural que animou o comércio local no 

período dos engenhos de rapadura) e herdou deste período o chamado coronelismo do 

sertão. Este período influenciou na formação social e política da região, para Carvalho 

(1997), os coronéis eram geralmente ricos e prestigiados latifundiários que dominavam a 

política local, exerciam domínio à esfera pública, formando uma complexa estrutura de 

poder caracterizada pelo mandonismo, clientelismo, limitação à construção da 

democracia local, fraude eleitoral etc.  

 Por outro lado, o Cariri destacou-se também pelos regionalismos locais, como 

reduto da cultura popular nordestina e centro religioso. Segundo Menezes (2005) a região 

é conhecida como a “Meca do Nordeste”, em razão das romarias à Juazeiro do Norte. 

Além disso, detém ainda um importante acervo arqueológico, com destaque para a maior 

jazida fossilifica do período cretáceo no Brasil (acervo sistematizado e classificado no 

Museu de Paleontologia de Santana do Cariri).  

  Foi neste cenário que surgiu a cidade de Nova Olinda, anteriormente chamada de 

“Tapera” (em razão do seu aspecto geográfico). Pertenceu e foi subordinada ao município 

de Santana do Cariri, porém em 1933 o então povoado passou à categoria de distrito. Em 

1957, pela lei nº 3.555, de 14 de março, Nova Olinda foi elevada a categoria de município, 

desmembrando-se de Santana do Cariri e constituindo a divisão territorial atual. A seguir 

aborda-se o nascimento da Fundação Casa Grande - Memorial do Homem Kariri. 
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3. O OÁSIS NO SERTÃO: SURGIMENTO DA FUNDAÇÃO CASA GRANDE 

 

 Antes de abordarmos o surgimento oficial da Fundação em 1992, considera-se 

relevante contextualizar as trajetórias individuais aspectos e ações dos fundadores da 

Casa Grande, ou seja de Quindins e Limaverde. A intenção aqui não é exaltar a posição 

do líder individual Shumpeteriano, até mesmo em razão do evidente caráter coletivo da 

Fundação, mas expor que as trajetórias de vida dos fundadores foram relevantes na 

dinamica de constituição da Fundação. 

 De acordo com Barbalho (2010) a organização surgiu em 1992 através da 

iniciativa de um casal de músicos nascidos na região do Cariri:  

 Alemberg Quindis (músico, historiador e educador autodidata, consultor da 

UNICEF, palestrante e conferencista) e; 

 Rosiane Limaverde (Licenciada em História e Mestre em Arqueologia e 

Preservação do Patrimônio, responsável pela área de projetos da Fundação).  

 No primeiro momento, abordamos Francisco Alembergue Souza Lima 

(Alembergue Quindins), sobre sua história de infancia, Alemberg relata que em 1973, 

então com 9 anos de idade, mudou-se para Miranorte, então pertencente ao Estado de 

Goiás, atualmente Tocantins. Miranorte surgiu apartir do estabelecimento de moradores 

próximos às obras da rodovia Federal Belém-Brasília, tornando-se um povoado às 

margens da rodovia em construção. 

  A cidade pouco tinha de desenvolvimento, tudo girava em torno da rodovia que a 

originou em meados da década de 60. A rodovia percorria o Brasil de Norte a Sul como 

o objetivo de retirar o Norte do país de um isolamento em razão das dificuldades de acesso 

a bens e serviços. Miranorte, estando bem mais próxima do isolamento do Norte 

brasileiro, constitui-se então num ponto de passagem na rota entre Belém (capital do 

Estado do Pará) e Brasília (Distrito Federal). 

 Através do fluxo na rodovia Belém-Brasília, com as cargas de materiais 

transportados pelas empresas da época que faziam parada de rota em Miranorte, 

Alemberg passou a acessar também formas culturais como gibis, revistas e algumas 

outras publicações. 

 Como Miranorte contava apenas com um cinema que, no entanto, por ser muito 

caro, dificultava o acesso à população e pouquíssimas pessoas tinham essa oportunidade 
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em razão das questões financeiras. Alemberg então, "reproduzia" as histórias do cinema 

com seu teatro de sombras para quem quisesse ver.  

 Desempenhou também, por ocasião do gosto pelo futebol, a função de repórter 

mirim da Placar e criou a Placarzinho, revista própria editada por completo por ele. Desde 

a parte gráfica, editorial e inclusive as cópias, que não eram cópias, mas originais feitas 

um a um, de forma manual. Também criou uma banda de latas, que tocava e expunha em 

feiras da cidade e ainda uma revista em quadrinhos.  

 Todos estes “produtos” e atividades culturais faziam parte da sua editora, a Miau 

Legal, nome dado em razão de seu apreço por gatos. Com a editora, relata que 

movimentou muita participação de outras crianças, a ponto de após algum tempo 

perceber-se o surgimento na cidade de mais duas editoras também coordenadas por 

crianças.  

 Quando Quindins tinha idade entre 10 e 11, ainda na esfera da publicação, teve 

prática nos idos dos anos 80, uma campanha onde os filiados à revista tinham direito à 

meia entrada no cinema, o que segundo Alemberg trouxe adesão e maior percepção da 

publicação. 

Assim, as atividades desenvolvidas por Alermberg na infância e que logo se 

tornaram suas paixões, serviram também como referências às futuras criações e projetos 

desenvolvidos posteriormente na Casa Grande, invariavelmente havia uma atitude de 

questionamento de status quo e busca de novas soluções, em geral imbuídas de inspiração, 

criatividade, sorte e muita coragem.  

Dessa forma pode-se dizer que anterior à existencia da Fundação Casa Grande, 

Alemberg já tinha uma atitude diferenciada, inclinou-se em criar e desenvolver, através 

de suas publicações e atividades aparentemente pueris, aquilo que mais tarde seria a alma 

da organização: novos produtos como a revista em quadrinhos, o teatro, editora. 

Com o decorrer dos anos Alemberg retorna à Nova Olinda e inicia seu projeto 

próprio, no primeiro momento musical. Em determinado momento Alemberg uniu-se à 

Limaverde, pesquisadora e mestre em arqueologia, que também possui um papel 

importante na dinâmica da Fundação.  

 De acordo com Ghanem (2012), em 1983 o casal iniciou uma pesquisa de campo 

com o objetivo de coletar elementos para suas composições sobre a pré-história do povo 

Kariri, habitantes nativos da região.  

 Após a reunião destes elementos (sons da natureza, lendas, mitos locais, 

depoimentos das populações mais antigas, objetos e peças de valor histórico e 
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arqueológico), Alemberg Quindis e Rosiane Limaverde reformaram uma casa em ruínas 

na fazenda que pertenceu ao avô de Quindins. Neste local instalaram o Memorial do 

Homem Kariri para salvaguardar aspectos históricos e culturais da região do Cariri.  

 Com base nesse repertório de pré-história, arqueologia e mitologia Ghanem 

(2012), ao estudar a Fundação, destaca que no princípio a ideia era de constituir um museu 

aberto à visitação diurna a manter um vigia noturno, além de uma pessoa para fazer 

serviços de limpeza e outra para recepção. 

 O cenário marcado pela riqueza dos sítios arqueológicos da redondeza e com a 

instalação do Memorial, estimulou a curiosidade sobre as origens, história e patrimônio 

cultural que conforme Limaverde (2010) pensar em patrimônio cultural é refletir sobre 

transcendência, algo que transcende o presente, na medida em que esse conceito engloba 

as gentes, os costumes, os sabores e os saberes. Patrimônio cultural não se resume às 

edificações históricas, aos sítios de pedra e cal. O patrimônio cultural deve ser entendido 

não como um dado estático apenas, pois não é só o concreto, e sim uma construção 

resultante de um processo no qual se atribuem significados e sentidos – reconhecê-lo 

assim é avançar no entendimento da sua dimensão política, econômica, ecológica e social. 

 Assim, através das diversas ações realizadas com a sociedade local e tendo como 

foco principal as crianças, percebeu a necessidade de um resgate cultural e a construção 

e consolidação da identidade do povo de Nova Olinda que se encontrava às margens do 

desenvolvimento das cidades vizinhas.  

 Assim, essa dinâmica desenvolvida com a instalação da Casa Grande, possibilitou 

o surgimento das bases para a consolidação identitária e cultural na cidade. Estimulou-se 

a criatividade e o espaço foi apropriado através de uma diversidade de ações de caráter 

pedagógico e estimulante, produzindo “novas formas de sociabilidade que retraçam e 

reinventam o político diante da despolitização e do esvaziamento do espaço público” 

(BARBALHO, 2010). O político aqui compreendido não como a vinculação partidária, 

mas como a capacidade da sociedade civil para tomar decisões e ter posicionamento 

crítico. 

 No período inicial, trabalhavam apenas Alemberg e Rosiane, que doavam R$ 

100,00 (cem reais) para pagar energia elétrica, tal situação financeira se manteve durante 

os primeiros 5 anos da Fundação. 

È importante destacar um caráter específico e ao mesmo tempo curioso, como o 

próprio Alemberg descreve em entrevista: a casa historicamente teve uma função de 

Rancho comboieiro na época do Ciclo do Couro e que, portanto, trazia consigo um caráter 
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da política da época da colonização e dominância do explorador que praticamente 

eliminou a cultura ancestral do homem Cariri. Nas palavras do entrevistado "nada mais 

justo que a casa que fez a cultura do homem kariri quase extinta, ter agora como missão 

o resgate da história deste mesmo povo". (Alemberg, em entrevista ao Grupo 2014).  

Em 1992, quando da abertura oficial ao público Alemberg cita, entre risos de 

lembrança da cena que “as crianças tomaram conta do espaço”. O local tornou-se um 

ponto de encontro das crianças que se reuniam ali para brincar, naquele período não havia 

serviço de fornecimento de água na Casa Grande, com isso as crianças passaram a levar 

água para o local, varrer o chão e aguar, com o passar do tempo os jovens também foram 

organizando campeonatos como de pipa e peão, além de receberem os visitantes do 

memorial (Ghanem,2012;110).  

Ao longo dos anos, segundo o fundador em entrevista ao grupo, percebeu-se 

também o grande interesse do meio acadêmico e pesquisadores no Memorial. 

 Assim, em linhas gerais o contexto de surgimento da Fundação tem origem na 

música, arte e no patrimonio cultural, no primeiro momento, impulsionada pela iniciativa 

de um casal e, em seguinda apropriada e ampliada pela coletividade local.  

O envolvimento das crianças e da comunidade nas atividades da Casa Grande, 

com o passar do tempo tornou-se mais amplo e mais complexo, necessitando assim 

estruturar e organizar as atividades. No próximo tópico compreenderemos mais acerca 

das rotinas, projetos e atividades que estruturam e integram a Fundação. 

 

3.1 Rotina e projetos desenvolvidos: 

 

Na observância do interesse persistente e cotidiano e com o desejo de estruturar e 

organizar o espaço, os diretores iniciaram um trabalho de sistematização da participação 

das crianças e jovens, mas sempre com foco em não perder o caráter de espontaneidade e 

envolvimento ali vivenciado.  

 Cada criança e/ou jovem participante passou a ter, portanto, cargos e 

responsabilidades na Casa, como os Meninos Guias (recebem e acompanham os visitantes 

do memorial), recepcionistas, diretor de pesquisa (responsável pelo museu), diretor de 

manutenção (responsável pela limpeza) e de Cultura (responsável pelas brincadeiras no 

pátio do Memorial), indicados pela diretoria presidente. 

 Assim configurou-se uma hierarquia horizontal, onde as crianças e jovens, na 

faixa etária média dos 8 aos 20 anos de idade, participam ativamente, de forma direta ou 
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indireta na gestão da organização que recebe anualmente 50 a 70.000 pessoas por ano, 

entre visitantes, pesquisadores, voluntários. A participação e uso do espaço é livre e 

voluntária, não havendo qualquer necessidade de cadastros.  

A definição dos diretores das respectivas áreas é feita pela presidência da Casa 

tendo em conta na maioria das vezes o histórico de participação e observação do perfil de 

liderança e aptidão para atuação na área.  

Além disso, o Estatuto da Fundação em seu Capítulo VI, Seção 1, prevê, ainda 

dentro da administração da organização a existência de um Conselho Científico, Conselho 

Cultural, Diretoria e Conselho Fiscal e a realização de Assembléia Geral, para estes 

cargos há a necessidade de ter idade superior aos 18 anos. 

 No que se refere as atividades da Fundação, destacam-se 6 grandes áreas são elas:  

1. Arte, Música e cinema. 

2. Comunicação 

3. Esporte (berço das atividades da Fundação)  

4. Meio Ambiente  

5. Pesquisa e Conteúdo  

6. Turismo 

 

Para atuar dentro destas 6 grandes áreas existem basicamente 5 programas básicos, que 

envolvem uma diversidade de atividades, os 5 programas são: 

1- Profissionalização de Jovens; 

2-  Educação Infantil, Educação formal e também complementar. 

3- Geração de Renda: negócios familiares que surgiram como satélites da Fundação.  

4- Empreendedorismo juvenil: iniciativa, proatividade, liderança e competência dos 

jovens que participam da Fundação. 

5- Sustentabilidade institucional: básica e importantíssima missão de aprender 

quanto custa cada coisa dentro da fundação.  

 Dentre as principais atividades, projetos, serviços e produtos desenvolvidos: 

  

 Produção de artes, onde desenvolvem ações de formação, produção, circulação e 

fruição em várias linguagens artísticas (audiovisual, artes cênicas, artes visuais, 

literatura e música);  
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 Formação em programação da rádio, sonoplastia e locução, além das aulas de 

arqueologia, conservação patrimonial, mitologia e museologia (as crianças e 

jovens contribuem para catalogação dos artefatos arqueológicos encontrados na 

região) 

 O Memorial do Homem Kariri, espaço para exposição do patrimônio, composto 

por peças arqueológicas (material lítico e cerâmico e registros rupestres) da 

Chapada do Araripe, artefatos variados da região, fotografias e desenhos feitos 

pelas crianças e jovens; 

 Banda de lata Os Cabinha, que trabalha com a criatividade infantil, para produzir 

sons por meio dos restos da sociedade de consumo: latas, garrafas, vidros, 

madeiras etc; 

 A banda Os Meninos da Casa Grande, que possui um espetáculo chamado 

“Trilhas U Som”; 

 O espetáculo “A Lenda” no qual apresentam o universo mítico e sonoro do Povo 

Kariri, por meio de instrumentos de confecção artesanal feito pelos próprios 

músicos; 

 O teatro Violeta Arraes, voltado para a exibição de espetáculos e programas de 

formação de platéia, gestores e técnicos culturais (direção de espetáculos, 

sonoplastia, iluminação, cenário e holdie); 

 Gibitecas, Dvdtecas e Discoteca, como forma de apoio às atividades artísticas; 

 A TV Casa Grande, que atualmente funciona como estúdio de produção 

audiovisual (ficção e documentário), os produtos são reproduzidos no Teatro 

Violeta Arraes, nas TVs interessadas ou espaços de exibição alternativos; 

 Casa Grande FM, rádio comunitária com programação diária e diversificada 

(músicas regionais, erudita, rock, jazz etc), com programação produzida pelas 

crianças; 

 Casa Grande Editora atua como um laboratório de capacitação, nas áreas de arte 

seqüencial (quadrinhos), desenho gráfico, jornalismo e propaganda/publicidade, 

dentre suas produções destaca-se a série de quadrinhos sobre a mitologia e história 

do povo Kariri, com personagens criados e inspirados nas crianças e jovens da 

Fundação; 

 Turismo Social de Base Comunitária, que envolve os pais das crianças e jovens, 

com um sistema de hospedagem em suas próprias residências, além de uma 
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cooperativa onde os cooperados vendem produtos artesanais da região, gerando 

emprego e renda para as famílias; 

 Lojinha e restaurante (estes dentro da Casa Grande); 

 

4. CASA GRANDE COMO ORGANIZAÇÃO DO TERCEIRO SETOR & 

ECONOMIA SOCIAL. 

 Abordar o Projeto Casa Grande à luz das teorias estudadas na disciplina é uma 

tarefa complexa e desafiante, primeiramente, para podermos “situar” o Projeto Casa 

Grande dentro do Terceiro Sector e Economia Social se faz necessário compreender 

melhor essas abordagens, haja vista as inúmeras definições e até mesmo as diferentes 

denominações que o Setor recebeu ao longo do tempo. Aqui exporemos os conceitos de 

forma sintética e direcionados ao interesse do presente trabalho. 

 A Déclaration finale commune des organisations européennes del´Économie 

Sociale (CEP-CMAF, 20 juin 2002)1 definiu como sendo Economia Social organizações 

de pessoas que desenvolvem uma atividade com o objetivo principal de satisfazer as 

necessidades de pessoas e não de remunerar investidores capitalista. Sendo dividido em 

dois subsetores: setor mercantil, que inclui cooperativas e empresas sociais; e o sector 

não mercantil ou não lucrativos. 

 Ainda, de acordo com a “Declaração” a Economia Social tem como principais 

características: 

1. Prioridade ao indivíduo e ao objetivo social sobre o capital. 

2.  Adesão aberta e voluntária. 

3. Controle democrático pelos membros. 

4. Combinação de interesses dos membros/utilizadores com/e o 

interesse Geral. 

5. Defesa e aplicação do princípio da solidariedade e 

responsabilidade. 

6. Gestão autónoma e independente em relação às autoridades 

públicas. 

7. A maior parte dos excedentes é usada na prossecução de objetivos 

de desenvolvimento sustentável. 

8. Serviços de interesse aos membros ou de interesse geral. 

                                                           
1A tradução e resumo desse texto foram extraidos dos resumos de aula da Docente Silvia Ferreira. 
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O funcionamento das atividades e projetos da Fundação demonstram evidente 

proximidade com as principais características do conceito supra citado de Economia 

Social.  

 Na Fundação a adesão e o envolvimento, é totalmente voluntário. Alemberg em 

uma de suas entrevistas conta que as crianças “vão se encostando”, chegam para brincar 

por que ali tem outras crianças e acabam ficando, fazendo parte. Ele conta que muitas 

vezes as crianças “novatas” perguntam o que é preciso para elas entrarem na fundação, e, 

ele responde: “Ora menino! Você não já está dentro?”  

 Nas palavras de Fábio Azevedo , “ali, as crianças se envolvem porque querem (...) 

Ali, a convivência é o fundamento do aprendizado, logo, o sentimento coletivo sobressai 

às individualidades. Ali, a cultura parece sobreviver à desintegração” (AZEVEDO, 2005, 

p.51). 

 O controle democrático pelos membros resta evidenciado nas palavras da 

Professora Socorro Acioli, o grande diferencial da Fundação é que lá “quem manda são 

eles!” (ACIOLI, 2002, p.21). 

 A organização administrativa desta fundação se configura no sentido de 

empowerment das crianças, pois elas participam ativamente na gestão e manutenção da 

mesma. Conforme descreve o Estatuto da Fundação, há um conselho diretor, mas as 

crianças são as gestoras da Casa, cada uma com sua respectiva função e responsabilidade. 

Interessante notar, que dentro da fundação existe, além das atribuições e 

responsabilidades especificas de cada membro, a responsabilidade de todos em cuidar da 

Casa Grande, dos diretores aos membros novos, do mais velho ao mais novo, todos têm 

como atribuição “limpar” a Casa Grande. Trazendo assim, também, a ideia de igualdade 

e de solidariedade para todos os membros. 

A fundação Casa Grande procura conciliar os interesses dos membros com o da 

comunidade, na verdade na fundação essa relação é particularmente forte. Os projetos de 

turismo da fundação, por exemplo, somente tornaram-se possível com o apoio e 

envolvimento da comunidade, as “mães” das crianças da fundação que cedem suas casas 

para serem usadas como pousadas, permitem o crescimento do projeto, ao mesmo tempo 

em que têm acréscimo em suas rendas, uma nova atividade e consequente melhoria em 

seu bem estar social.  

Outro exemplo da combinação de interesses se dá quando a Fundação abre mão 

de uso da imagem da marca para ceder isso aos familiares que porventura venham a se 

utilizar disso como forma de obtenção de renda (confecção de soiuvenirse e outros artigos 
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com marca da instituição) há a preocupação de ter uma geração de capacitação ou entrega 

de meios de construção, trazendo melhorias a comunidade em geral. 

Já no que se refere ao Projeto sobre o setor não lucrativo da Universidade Johns 

Hopkins2, elencam-se as características das Organizações pertencentes a Economia 

Social, do seguinte modo:  

a) Formais, pois têm realidade institucional, com enquadramento legal ou 

possuindo continuidade organizacional.  

b) Privadas, no sentido de institucionalmente separadas do governo em 

termos de estrutura básica, mesmo que recebam importante apoio governamental;  

c) Sem fins lucrativos, no sentido de não distribuírem os seus lucros aos 

proprietários e diretores, reinvestindo-os nos objetivos da organização; d) 

Autogovernadas, pois têm procedimentos internos de governação, não sendo controladas 

por terceiros;  

e) Voluntárias, no sentido em que envolvem participação voluntária nas 

atividades da organização ou na sua gestão. 

 Dentre as características elencadas no Projecto Johns Hopkins identificamos as 

seguintes na Fundação Casa Grande: 

 Formal - possui CNPJ, sendo uma Fundação com Estatuto próprio que orienta, 

especifica a natureza, finalidade da organização, o seu patrimônio, recursos e 

utilização, regime financeiro, os sócios, sua administração e conselhos;  

 Privada – é institucionalmente separada do governo, tendo inclusive iniciado suas 

atividades sem qualquer apoio estatal e ao longo do tempo o apoio financeiro 

público se deu de forma instável;  

 Sem fins lucrativos – os fundadores e os diretores não recebem remuneração e 

não têm participação nos lucros, sendo todo o lucro ou “sobra” de verba 

reinvestida nos objetivos da organização;  

 Autogovernada – o Estatuto da Fundação prevê sua forma de gestão não havendo 

participação de terceiros, sendo gerida e administrada pelos seus membros;  

 Voluntária – envolve participação voluntaria em diversas atividades da 

organização. 

                                                           
2Salamon, L. M., Sokolowski, S. W. and Associates 2004 Global Civil Society. Volume 2, Dimensions of the 

NonprofitSector, Bloomfield, Conn.: Kumarian 
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 A definição européia de économie sociale envolve não apenas a identificação das 

formas organizativas de cooperativa, associações e mutualidade, mas também a 

identificação de um conjunto de princípios que rege estas organizações 

(Defournyetal.,1999: 38-39): 

Finalidade de serviço aos membros ou à coletividade mais do que de obtenção 

de lucro; Autonomia em termos de gestão; Democracia no processo de decisão, 

em que a qualidade de membro e a sua participação nas decisões não depende 

do capital que detém; Prioridade das pessoas e do trabalho na repartição dos 

rendimentos. 

 

 Dentro dos conceitos de Economia Social observa-se que a Fundação Casa Grande 

possui a maioria das características de uma organização voltada à Economia Social.  

 Conforme Ferreira (2005), apesar da existência de dificuldades teóricas para 

identificar e definir um conjunto comum de características das organizações que não se 

identificam nem com a administração pública, nem com as empresas lucrativas, podemos 

aqui considerar a Fundação Casa Grande, como uma organização da economia 

social/solidária e terceiro setor que trabalha com atividades de provisão de serviços. 

Como os serviços de desenvolvimento local, educação, capacitação de crianças e jovens, 

inclusão social. E em atividades expressivas e recreativas (ligadas à cultura, teatro, música 

e arte). Além de econômicas, haja vista a contribuição para o desenvolvimento econômico 

local, através da promoção e incentivo do turismo. Existe ainda na organização a 

preocupação para com o inventivo e a capacidade crítica da comunidade. 

 

 

 

 

 

 

5. UM CASO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO SOCIAL 

 

 

 Procura-se abordar aqui a dinâmica do caso empírico da Fundação Casa Grande à 

luz das teorias acerca do empreendedorismo e inovação social, seus diferentes conceitos, 

escolas e abordagens. 

 Lévesque caracteriza a forma do empreendedorismo social, como aquele que pode 

nascer do indivíduo ou da comunidade, possuindo uma racionalidade do valor social para 

a comunidade. O risco, por sua vez pode ser financeiro e social (como exemplo, a 
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reputação dentro da comunidade). O projeto no caso do empreendedorismo social tem 

por objetivo o envolvimento social o desenvolvimento local (interesse geral), ao 

contrário, por exemplo, do projeto do empreendedor capitalista que tem por objetivo a 

realização de si e da família (aspecto individualizado). E por último o autor considera que 

o elemento da inovação aqui resulta de necessidades não satisfeitas associadas às formas 

de organização. 

 André e Abreu (2006) compreendem inovação como uma resposta nova 

socialmente reconhecida que visa e gera mudança social, ligando três atributos: satisfação 

de necessidades humanas não satisfeitas por via do mercado; promoção da inclusão 

social; capacitação de agentes ou atores sujeitos, potencial ou efetivamente a processos 

de exclusão/marginalização desencadeando assim uma mudança nas relações de poder. 

Para estes autores inovação é um produto, na medida em que utiliza uma metodologia que 

muitas vezes é transferível (inclusão pela arte, inclusão digital, etc) e um processo, que 

envolve mudança social, inclusão social e implica ação coletiva (e não ação individual). 

No que se refere ao aspecto de empreendedor poderíamos dizer que existem 

indícios de que os fundadores se movimentaram, no sentido de “propor valor”, ou seja, 

aquilo que Stanford (2007) trata como a proposição de valor direcionada à uma população 

carente/negligenciada/desfavorecida que em virtude de sua condição, não dispõe de 

meios financeiros ou influência política para conseguir benefícios. Podemos exemplificar 

esta proposição de valor em algo, aparentemente simples, porém fundamental ao inicio 

da iniciativa, ou seja, a escolha do local, o que era uma casa antiga, abandonada em ruínas 

tornou-se um memorial, teve sua simbologia resgatas e passou a representar o patrimônio 

arquitetônico e histórico da cidade, além de abrigar os acervos arqueológicos e culturais. 

È dessa forma que de acordo com Osberg (2007), onde muitos vêm inconvenientes, o 

empreendedor vê “(...) oportunidades de novas soluções, produtos, serviços ou 

processos.” (Stanford, 2007, 32;33).  

Observa-se ainda que já existia nas suas atitudes que terminaram por culminar na 

crianção da Fundação, algo de diferencial e “inspirados a alterar o equilibrio 

desagradável, ou conforme aponta Martin e Osberg (2007), empreendedores podem ser 

motivados a isso porque são usuários frustrados. Algumas vezes são tão agarrados pela 

oportunidade de mudar as coisas que possuem como um desejo ardente de destruição do 

status quo. 

Como observado nos tópicos anteriores a Fundação, além de servir a comunidade 

através de disponibilização de seu acervo arqueológico e ecológico, tem o propósito claro 
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de estar presente e ser agente de colaboração na construção de identidades, formação 

intelectual e crítica daquela população atuando como “instrumentos de evolução para os 

atores e a cultura do homem kariri” (Estatudo da Fundação Casa Grande). 

Soma-se ainda o fato da iniciativa estabelecer uma forma de organização que visa 

a inclusão social, fica explícito como tudo se configura na sinergia de diagnóstico de uma 

situação de exclusão de uma camada da população. Como se observa no texto de 

Limaverde (2010), 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. 

Poderíamos considerar que em razão de sua trajetória individual, desde a infância, 

Alermberg já demonstrava características peculiares e que parecem intrisecas ao espirito 

empreendedor, com particularidades, que fazem parecer esse, mais um dos casos em que 

a inovação e o empreendedorismo, estão na alma. Dessa forma, consideraríamos assim, 

“que o que faz a particularidade da gestão (no caso da Casa Grande), não é apenas o tipo 

de organização, mas sim o tipo de gestor dirigente.” Ferreira, Sílvia 2005. Apesar de 

tentadora esta interpretação, o que observamos na Fundação é o caráter participativo da 

iniciativa e o fato de que os fundadores não se querem ver como heróis e a forte ênfase 

participativa mostra que se pode também questionar o conceito do empreendedor 

individual, haja vista a dimensão coletiva da liderança presente. 

Dessa forma, a dimensão participativa é um ponto forte também na produção dos 

serviços da iniciativa, como nota Bovaird, sobre a coprodução de usuários e comunidade, 

trata-se da prestação de serviços através de relações regulares de longo prazo entre 

profissionais, prestadores de serviços e usuários do serviço ou outros membros da 

comunidade, numa relação onde todas as partes fazem contribuição de recursos 

substanciais. 

Na Casa Grande a ênfase de suas atividades é no contexto local, como forma de 

inclusão social, participação e incentivo ao posicionamento crítico, acesso as diferentes 

manifestações culturais, são fatores que revelam a importância da iniciativa para a 

comunidade. Um elemento que se enquadra na inovação social é, sobretudo o caráter 

participativo da iniciativa, principalmente no que refere ao princípio de colocar as 

crianças no centro do desenvolvimento da dinâmica da Fundação e a partir deste modelo 

envolver toda a comunidade.   



19 
 

O princípio inovador das ações da Fundação pode ser transferido para causar 

mudança social em larga escala, não essencialmente com a obrigação de “crescer”, mas 

pela potencialidade de ser disseminado, como um modelo à ser seguido por outros sujeitos 

em outros lugares.  O aspecto inovador é visível também nas ações educacionais de 

proteção arqueológica, onde as crianças novamente são protagonistas, tanto na 

conservação e apresentação do material arqueológico encontrado na região, como 

também ao contribuírem para a construção de acervos não-arqueológicos, através de seus 

desenhos pinturas, quadrinhos etc. 

No que se refere ao enquadramento da Fundação Casa Grande em uma 

determinada escola do Empreendedorismo Social, reside aqui uma tarefa desafiadora, 

pois as diversas ações desenvolvidas mostram a heterogeneidade do projeto, e é 

principalmente essa heterogeneidade, que torna difícil sua classificação. 

 Possivelmente o conceito de empreendedor social descrito por Dees (2001) parece 

ser o mais próximo do caso aqui estudado, para Dees (2001) as ideias de Say, Schumpeter, 

Drucker, e Stevenson são atraentes porque podem ser facilmente aplicadas tanto no setor 

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

mentalidade e uma espécie de comportamento que pode se manifestar em qualquer lugar 

do mundo.  

 Nessa linha, seguindo a tradição do empreendedorismo, Dees (2001) construiu sua 

compreensão do empreendedorismo social que, para ele trata-se de uma “espécie no 

gênero dos empreendedores”, são empreendedores com uma missão social explícita e 

central e que em razão desta missão enfrentam desafios distintos, afetando o modo como 

percebem e avaliam as oportunidades. Outro aspecto relevante é que o impacto 

relacionado com a missão social é o critério central e não a criação de riqueza. 

 No que se refere a escola do empreendedorismo social, acredita-se existir uma 

aproximação da Fundação com o modelo da Escola da Economia Social Europeia, EMES, 

haja vista a ênfase dada à inovação de novas formas organizacionais e novas resoluções 

para os problemas. Além disso, observa-se na Fundação, conforme abordam Defourny e 

Nyssens (2010), a incorporação de determinados princípios na estrutura interna da 

Fundação (como, por exemplo, o princípio da inclusão social), possui o objetivo claro de 

servir a comunidade e os interesses sociais, com destaque para o papel democrático dos 

processos de decisão (participação de crianças e jovens), confiando numa dinâmica 

coletiva com a primazia das pessoas sobre o capital.  A distância da Fundação para com 
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as demais escolas do empreendedorismo revela-se, principalmente se considerado a 

lógica empresarial e o empreendedor como indivíduo que inicia seu próprio negócio.  

 Conform a proposição desenvolvida por Alvord, Brown e Letts, (2002) existem 

três formas básicas de inovação empreendedora das quais consideramos que a Fundação 

desenvolva algumas delas, como por exemplo a capacitação com grupos-alvo, 

contribuindo para a auto-ajuda e permitindo que estes grupos resolverem muitos de seus 

problemas, além da disseminação de inovação, como é o caso do uso do modelo 

participativo das crianças e jovens em Moçambique e Angola, onde foram adaptados ao 

contexto local. 

 Ainda baseados em Alvord, Brown e Letts, (2002), considerando a “abordagem 

para o empreendedorismo social como um catalisador para a transformação social, como 

navio que cria soluções inovadoras para os problemas sociais imediatos e mobiliza as 

ideias, capacidades, recursos e arranjos sociais necessários para sua sustentabilidade.” 

(tradução nossa de Alvord, Brown e Letts, C.W. P.05, 2004). Observamos que a alavanca 

de transformação, considerada como a área primaria de experiência dos grupos-alvo 

afetados, pode-se dizer que alavanca primária da Fundação foi a cultural, na medida em 

que afetou as normas culturais, papéis e expectativas locais, alterando a consciência e 

capacidade de resolver problemas dos grupos, bem como contribuindo para sua qualidade 

de vida. No segundo momento a outra área que sofreu impacto foi a econômica, se 

considerarmos a geração de renda do turismo e a ativação do comercio local que alteram 

os rendimentos dos grupos.  

 Tendo por base o modelo desenvolvido por Alvord, S.H., L. Brown, D. e Letts, 

C.W., 2004 e considerando as ações da Fundação, propomos algumas características da 

inovação na Fundação, são elas: participação ativa das crianças como protagonistas na 

Fundação; a geração de trabalho e renda proveniente do fluxo turístico para as famílias 

da comunidade;  a valorização do patrimônio cultural como impactante na consciência do 

grupo; o inventivo ao empreendedorismo juvenil para que possam desenvolver suas ideias 

e criatividade. 

 Considerando que inovação social deve ser social tanto em seus meios quanto em 

seus fins, reforçando abertura territorial, cultural e suas variações que podem tomar corpo 

(Guide to Social innovation,2013), há não uma mas várias características de inovação 

social na iniciativa da Fundação Casa Grande. O objetivo final reside basicamente em dar 

novas oportunidades de ver o mundo e conhecer a fundo não só sua identidade, mas a 

relevância que há em tomar conhecimento dessas origens históricas e patrimoniais, mas 
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ainda mais criar sua própria identidade individual e de ser humano pensante e agente de 

transformação. 

 Segundo Moulaert (2005) inovação social pode ser expressa como soluções para 

atender os vazios de welfare state. E de maneira geral essas iniciativas promovem 

inclusão em diferentes esferas da sociedade, como mercado de trabalho, sistema 

educacional e vida sociocultural, e desta forma dá-se voz a indivíduos tradicionalmente 

esquecidos ou silenciados. Antes de tudo há a percepção de uma falha ou vazio na 

identidade dessas crianças, que tinham percepção sim de sua história e antepassados, visto 

que a cultura popular se via presente, no entanto a população não se percebia, como 

possibilidade de atuação ativa e construtiva de uma nova configuração de sociedade e 

relações sociais. Uma vez o trabalho inicial de resgate histórico e patrimonial desta 

história percebe-se a necessidade ainda premente de dar a estas pessoas oportunidade de 

se integrarem e também encontrarem um meio ou caminho de se destacarem como seres 

produtores de conteúdo, cultural, político ou mesmo econômico. 

 Limaverde (2010) aponta que 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 à margem da sociedade brasileira, sem 

ter acesso às informações, ao conhecimento de qualidade e a uma formação humana 

integral.  

 Como explica Alemberg Quindins, o objetivo não é formar mão- de-obra para a 

produção audiovisual, mas possibilitar “que o dono da padaria tenha uma visão de mundo 

própria e capacidade crítica” (QUINDINS apud MARCONDES, 2006). Vemos, portanto 

que a Fundação trabalha uma linha de pensamento com foco na mudança em sua raiz 

local, que leva em conta a inovação social, bem como o empreendedorismo social como 

formas de uma sociedade se organizar e buscar soluções para problemas existentes. 

 Fica claro no estudo de caso, a mobilização ocorrida pela população. Esta se 

evidencia não somente na participação ativa das crianças no dia-a-dia da Fundação, como 

também de toda sua rede familiar produzindo maior impacto do que se envolvesse 

somente os que estão presentes no dia a dia da casa. Uma vez mais, a clareza de que as 

crianças são seguramente os atores sociais que promoverão a mudança nesta missão 

empreendedora da Casa Grande e que é percebida cotidianamente e ativamente na forma 

de organização e processo da casa. Podemos dizer portanto que a criança na figura de ator 

social é quem mobiliza a evolução do projeto para se institucionalizar, mas sempre no 
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desafio de equacionar as disparidades entre participantes e excluídos dos sistemas de 

organização. Sobre esse aspecto: 

 

Eu acredito no potencial da infância, e o menino já diz eu faço, eu faço. Um 

menino, como tem aqui, de 12 anos de idade - porque com 12 anos de idade eu 

passava despercebido pelos adultos, passava despercebido [...] Não tinha voz 

nem vez na comunidade. Nenhum ato meu influenciou a comunidade, 

influenciou só um grupo de crianças. Mas o ato de uma criança aqui influencia 

a comunidade porque ele existe dentro da comunidade, ele existe (QUINDINS 

apud AZEVEDO, 2005, p.50). 

 

 A governança e capacidade de construção de novos modelos é um dos princípios 

da fundação (Moulaert, 2005). O empowerement, possibilita o indivíduo sentir-se capaz 

de interagir e agir em seu meio e transformá-lo, de seu público-alvo, diretamente 

impactado com ações é claro e perceptível através das ações realizadas, dos “produtos” 

ali gerados e produzidos, bem como do nível de participação e envolvimento das crianças 

e jovens e da comunidade. 

 Segundo André e Abreu(2006), os casos de inovações sociais reconhecidas pelo 

poder público podem ser absorvidos pelas instituições e há o momento que incorre a 

institucionalização, “retira a feição inovadora, passando a fazer parte das rotinas” 

(ABREU & ALEXANDRE, 2006) e vemos aí talvez a resistência inicial dos fundadores 

em não terem grandes vínculos com grandes formatos de instituições. Ao mesmo tempo 

pelo seu caráter reconhecido de mobilização social e consequente sucesso, há interesse e 

efetivação de parcerias de órgãos como Unicerf e Senac (Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial), sendo que estes possibilitam não somente o crescimento e 

desenvolvimento do projeto em termos de aportes financeiros por parte dessas parcerias, 

como também um caráter de formatação do modelo e posterior implementação em outras 

comunidades como atualmente existe em Moçambique, Angola. 

 Vemos, portanto um ciclo de empreendorismo social na formação de redes 

solidárias e mobilização social contra alienação e exclusão, como proposto por Moulaert 

(2005), principalmente nos casos de SINGOCOM e ALMOLIN. 

 A fundação Casa Grande desde sua forma inicial de reconhecimento de uma 

demanda, privação ou exclusão de determinado grupo ou comunidade, engajamento dos 

indivíduos da mesma e estabelecimento claro do poder das relações na constituição e 

desenvolvimento da instituição. Consequentemente, sempre estabelecendo a “dialética 
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entre a satisfação das necessidades de cultura e pertencimento no caso das crianças, ao 

mesmo tempo com a mobilização de recursos para as dinâmicas institucionais da 

sociedade civil” (MOULAERT, 2005, p.1987) e sendo assim uma percepção clara de 

empoderamento dos participantes diretos ou indiretos e avaliações constantes do contexto 

de dependência, que muitas vezes “são conduzidos por contextos históricos e sociais”.  

 Após anos de existência e ao longo deste processo de evolução e amadurecimento 

da Casa vemos também as duas fases de reordenação das formas de ação dominantes e 

construção institucional entre sociedade civil mercado e Estado, através da governança 

entre os poderes, além de estabelecimento de modelos de implementação, sempre 

respeitando as especificidades territoriais, como acontece das instituições de mesmos 

moldes, mas com características próprias nos países nos quais estão recentemente 

experimentando este modelo. 

 Aparentemente de forma despretensiosa Alemberg e Rosiane estabeleceram 

atividades de comunicação e de certa forma lúdicas, como produzir gibis, brincar de bola, 

apresentar a casa e a fundação para visitantes, como forma de criar dinâmicas e rotina 

para as crianças. Resultando em um processo construtivo de desenvolvimento para os 

integrantes que “precisavam” e queriam atividades, contribuindo na sua formação cidadã, 

como cidadãos locais com visões globais de mundo e cultura. Não artistas, mas cidadãos-

atores, com direitos e deveres no seu meio social, como toda democracia de direito, 

propõe e pressupõe. 

 No que se refere as abordagens da empresa social  optamos por verificar uma 

maior proximidade com a escola da EMES europeia,  no tipo de empresa de 

desenvolvimento comunitário, visando a revitalização da comunidade através da 

valorização do patrimônio cultural e o desenvolvimento local, como a maior parte da 

população reside na região rural e a própria cidade é uma pequena cidade do interior do 

Estado do Ceará, podemos considerar ainda que as ações da casa contribuam para a 

permanência de jovens naquela região, haja vista também a grande migração de jovens 

para as cidades grandes das capitais nordestinas.  

 Outros pontos de aproximação entre a Fundação e a empresa social europeia é a 

utilização dos recursos culturais locais, os laços sociais da comunidade e a os 

conhecimentos locais que são preservados no memorial. Ao longo de sua história de 22 

anos utilizaram vários stakeholders, tanto do setor público quando privado estabelecendo 

parcerias e apoios. 
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6. IMPACTO E VALOR SOCIAL. 

 

A Fundação Casa Grande, com intuito de garantir algumas formalizações e 

também ter um indicador de aferição de resultados, trabalha com uma equação despesas 

versus pessoas atendidas que eles denominam como custo benefício3. Estes indicadores 

são de extrema importância no sentido de avaliar a saúde financeira da empresa e até 

mesmo mostrar a transparência e boa gestão, no sentido de atração de investimentos e 

boas parcerias. No entanto, há um ponto relevante e que consideramos ainda ser praticado 

meio que institivamente, que é a questão de percebemos haver uma intenção clara em 

valorizar aspectos mais qualitativos e por vezes aparentemente subjetivos. 

Andrea Bassi (2011), e sua análise sobre as relações de responsabilidade, ajuda-

nos a refletir melhor, no sentido de entender como tudo o que discorremos até aqui não 

tem fundamento, a não ser que seja incorporado nas formas de relação das esferas política, 

econômica, social e cultural. Segundo Bassi, somente nessa troca diária de perceber coisas 

em comuns, discussão e debate, as vezes potencialmente conflituoso, que as pessoas 

desenvolverão de forma ampla seu senso de responsabilidade, como “querendo fazer 

parte deste universo” e assim expandir esse senso de responsabilidade de forma a cada 

vez mais alargar o círculo ou mais ilustrativamente a rede de mobilização.  

“Através da experiência diária de ter coisas em comum, partilha com os outros, discussão 

e debates, eles vivem essa experiência associativa e desenvolvem um senso de 

responsabilidade, primeiramente para si próprios e depois gradualmente para os próximos 

e depois grande público, etc., expandindo seu senso cívico de responsabilidade e círculos 

mais abrangentes.” (Tradução nossa de BASSI, 2011:4). 

 

Segundo Bassi, as relações e constituições de valor são feitas com base nas esferas 

micro, meso e macro, com seus modos de ação, produtos intermediários e finalmente o 

Valor social acrescido. De modo que, de maneira geral uma boa forma de se avaliar e 

tomar conhecimento dos “bens produzidos” pelo projeto ou empresa, é tomar as reais 

dimensões e suas interações entre si, observando o processo como um todo, cíclico e 

produtivo no sentido de produção do bem social, como se pressupõe dos 

empreendimentos sociais. 

                                                           
3 Ver link da fundação: https://blogfundacaocasagrande.wordpress.com/paginas/custo-

beneficio-2/ 

https://blogfundacaocasagrande.wordpress.com/paginas/custo-beneficio-2/
https://blogfundacaocasagrande.wordpress.com/paginas/custo-beneficio-2/
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O nível micro, portanto, se concentra nas relações face a face (BASSI, 2011:4) 

com objetivo de construção de relações com o compromisso do cidadão responsável, e 

sendo assim, participante ativo na construção da sociedade. Neste nível percebe-se 

produtos intermediários como pertencimentos, participação, solidariedade e governança, 

com o valor social da responsabilidade. Em termos de nível meso, que seria mais na esfera 

da organização é percebido um formato associativo e de reciprocidade e tendo como valor 

social bens relacionais. Já em termos de sistemas sociais e comunidade, que estariam 

enquadrados no macro processo, a confianças e espaço público, seriam os produtos 

intermediários do capital social como valor social acrescido. 

O que nota-se portanto é que para Andrea Bassi, os valores sociais acrescidos ou 

Social Added Value, como ele denomina são de fato inter-relacionados e de caráter 

qualitativo. No nosso caso em questão podemos ter clareza desses bens produzidos com 

base em algumas citações de Alemberg Quindins quando diz que o produto final dele 

seria produção de felicidade para todos os envolvidos no processo. Desta forma, temos 

clareza de que produção de felicidade é algo subjetivo e sabemos que é aí que está a 

dificuldade em mesurar o valor social, mas observando a participação da comunidade 

com as ações de geração de renda, o envolvimento total através das crianças e famílias 

nos processos de gestão e até mesmo decisões da organização, podemos compreender a 

solidez do valor social. Portanto, podemos dizer ainda que a Fundação Casa Grande tem 

valor social acrescido nos seguintes vértices: Política; pois as crianças tornam-se cidadãos 

críticos e ativos. Social; pois se relacionam entre si e com a comunidade de forma 

respeitosa e construtiva, estabelecendo relações de confiança. Cultural, por ter relações 

diretas com a história e identidade dos habitantes da região, refletindo, reforçando e 

consolidando aspectos positivos importantes da autoestima de um povo em uma região 

socialmente marginalizada; Econômico:  pelo relevante impacto na geração de renda das 

famílias envolvidas, por exemplo, na hospedagem dos turistas, nos programas de 

capacitação técnica que se reverte em profissionais qualificados que e que no futuro 

desenvolvem trabalhos ligados a fundação, e também na transparência dos gastos e 

manipulação dos recursos, que é partilhado e decidido democraticamente por todos os 

membros. 

Podemos dizer portanto que em termos de impacto social, seja através do Bonding 

Social Capital, de coesão e participação, com consequente confiança, ou Bridge Social 

Capital, quando mesmo as pessoas não conhecendo o projeto ou a empresas, já emanam 



26 
 

confiança e portanto, envolvimento em nível macro, a Fundação Casa Grande, após 22 

anos de existência tem conseguido se firmar e evoluir de forma a se encaixar em um 

projeto de sucesso. O valor social que gera está refletido no “valor social” que tem, pois 

seus benefícios conquistados e resultados obtidos ao longo do tempo, demonstram sua 

eficácia, solidez e responsabilidade social, creditando respeito e confiança e escrevendo 

na história do Cariri, uma nova página. 
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9. ANEXOS : 

 

9.1.Anexo I: Entrevista realizada com Alemberg 2014 

1.Sabemos que o projeto começou primeiro com o Memorial do Homem Kariri nascido 

após uma pesquisa de campo sobre a pré-história do povo Kariri, habitantes nativos da 

região. Após abertura do Memorial como foram se construindo as outras atividades? 

 

1.1Qual foi a sua maior motivação inicial? 

 

2.Sabemos que uma das primeiras foi a música. Quando iniciaram outros tipos de 

atividades? Como essas necessidades foram percebidas?  Você viu essa necessidade ou 

planejou e quis implementar? 

 

2.1 Quando a Fundação foi registrada juridicamente com CNPJ? Quando você viu a 

necessidade de ter um registro legal?  Por quais razões? 

 

2.2 Como era a situação financeira no início? Quando e como iniciou-se a busca por 

outros meios de financiamento ou sustento da casa? 

 

2.3 Existem voluntários trabalhando na Casa? 
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3. Atualmente quais os serviços oferecidos, projetos e capacitações em funcionamento? 

 

4.Como foi a aproximação das crianças e jovens à Casa Grande ?  

4.1 Qual a faixa etária de crianças e jovens envolvidos na Casa Grande?  

4.2 Quantas crianças estão hoje envolvidas e quantas famílias ou pessoas das famílias são 

indiretamente beneficiadas? 

 

5.Como você acha que a comunidade na cidade de Nova Olinda vê a Casa Grande? 

 

6. Como a idéia do turismo foi iniciada e organizada e quando surgiu? 

 

 7. Qual a relação com o governo local? Existe algum tipo apoio público? 

 

8. Você considera que  o processo de constituição  da Fundação já está estabilizado em 

prol da durabilidade e da permanência ????  

 

9.Sobre a questão dos impactos. Existe algum registro ou estudo sobre os benefícios que 

a Fundação trouxe para a comunidade de Nova Olinda? Relatórios de aferição etc. Se sim, 

quem fez os estudos? A própria Fundação e por quais foram as razões para os relatórios? 

 

10. Sobre a parceira com Unicef. Pode nos explicar como surgiu esta parceria e como foi 

a questão de  multiplicar para outros países o modelo.Quem fomentou? O SESC ou 

diversas instituições  (hibridez).  

 

11.Como esta a situação do Canal de TV hoje? E da rádio? Qual a idade do atual diretor 

e com que idade entrou. Pode fazer vídeo pra gente? 

 

12. Hoje anualmente a fundação tem 50 a 70000 pessoas/ ano. Existe um histórico desta 

evolução?  

  

1. Estudou formalmente ate que série? 

2. Sente falta de não ter estudado? Se sim ou não, por quê? Acha que algo seria diferente 

se tivesse estudado? 

3. Em sua opinião o que é inovação social? E você se considera uma pessoa inovadora?  

4. Qual sua compreensão sobre empreendedorismo social?  Você se acha um 

empreendedor? 

5. Em sua opinião como era Nova Olinda antes? E agora depois da Fundação? 

6. Como seria o mundo (ou Nova Olinda) ideal pra você? 

7.   Alem do estatuto, que outros documentos formais existem?  

 Plano de negócios? 

 Regulamento? 

 Organograma? 

 Estudos de impacto? 
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9.2. Anexo II 

Imagens de alguns dos prêmios e títulos da fundação.  

 

 

 

 

 

TROFEU CIDADÃO EMPREENDEDOR E MEDALHA SUMMER GOODILL NEW YORK 
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PRÊMIO JOVEM AMIGO DA CRIANÇA (ABRINQ-2013) E 1° LUGAR NACIONAL DE 
PROJETO COM PARTICIPAÇÃO INFANTIL (CECIP-2014) 
 

 

 

 
 
 

 
PRÊMIO CHILDREN’S WORLD PELOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E PRÊMIO ECONOMIA 
CRIATIVA- SECRETÁRIA DE ECONOMIA CRIATIVA-MINISTÉRIO DA CULTURA-
GOVERNO FEDERAL  
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9.3. Anexo III: Mapa e fotografias. 

 

 

 

VISTA DA CIDADE DE NOVA OLINDA-CE/BRASIL 
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CASA GRANDE ANTES E DEPOIS 

 

 

 

 

 

 

TEATRO VIOLETA ARRAES E PARTE INTERNA DA FUNDAÇÃO CASA GRANDE 
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ESTÁDIO SAMUEL AMORIM – ESPORTE E LAZER NA CASA GRANDE 

 

 

CRIANÇAS DA FUNDAÇÃO CASA GRANDE 

 

 

 

CASA GRANDE EM TORONTO-CANADA. EM VISITA AO CENTRO DE ARTE SKETCH COM 
A CRIADORA DO CENTRO PHYLLIS NOVAK 
 

 
CRIANÇAS E JOVENS NO SITIO ARQUEOLOGICO DA REGIÃO 
 
 

FONTE DAS IMAGENS: BLOG DA FUNDAÇÃO CASA GRANDE.  

EXCETO O MAPA DE NOVA OLINDA-CE/BRASIL.RETIRADO DO GOOGLE MAPS 


