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RESUMO 

O objetivo desse estudo é analisar o discurso globalizado da cena do empreendedorismo 

social. Para tanto, utilizamos a metodologia da análise crítica do discurso 

(FAIRCLOUGH, 2001) e (VAN DIJK, 2003) de narrativas de vida de empreendedores 

sociais para compreender seu papel social na contemporaneidade. Tomamos como objeto 

as narrativas, presentes na mídia digital, que constituem a imagem dos empreendedores 

sociais em instituições de abrangência mundial: Ashoka, Skoll Foundation e Schwab. 

Essas organizações articulam novos mundos possíveis (LAZZARATO, 2006), e 

representam de maneira emblemática o novo espírito do capitalismo (BOLTANSKI e 

CHIAPELLO, 2009). Além disso, atribuem legitimidade aos empreendedores sociais, 

que passam a ser vistos como olimpianos modernos, verdadeiros modelos de cultura 

(MORIN, 2011). O empreendedor social, em síntese, une a competência para empreender 

com a dedicação ao trabalho pelo “bem comum”. O pragmatismo da figura 

empreendedora se alia a características heroicas, que constituem o poder simbólico 

(BOURDIEU, 1989) desses atores sociais. Esse processo se dá por meio de um complexo 

circuito de produção, circulação e consumo simbólico dessas narrativas heroicas 

globalizadas. A partir da difusão do fenômeno do empreendedorismo social, buscamos 

entender sua origem, sua constituição retórica e quais são os aspectos sociais e culturais 

a ele atrelados, como o processo de celebrização (TORRES, 2014) da figura do 

empreendedor social.  

Palavras-chave: empreendedorismo social, mundos possíveis, novo espírito do 

capitalismo, heróis olimpianos, celebridades. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

The objective of this study t is to analyze the global discourse of the social 

entrepreneurship scene. Therefore, we use the methodology of critical discourse analysis 

(FAIRCLOUGH, 2001) and (VAN DIJK, 2003) on social entrepreneurs life narratives to 

understand their social role in contemporary society. The object is the narratives present 

in digital media, which constitute the image of social entrepreneurs worldwide 

institutions: Ashoka, Skoll Foundation and Schwab. These organizations articulate new 

possible worlds (LAZZARATO, 2006) and represent in an emblematic way the new spirit 

of capitalism (BOLTANSKI and CHIAPELLO, 2009). Moreover, attribute legitimacy to 

social entrepreneurs, who are seen as modern Olympians, true culture models (MORIN, 

2011). The social entrepreneur, in summary, joins the competence as a regular 

entrepreneur with dedication to work for the "common good". The pragmatism of the 

entrepreneurial figure combines heroic characteristics, which are the symbolic power 

(BOURDIEU, 2005). This process occurs through a complex network of production, 

circulation and consumption of these globalized symbolic heroic narratives. From the 

spread of the phenomenon of social entrepreneurship, we seek to understand their origin, 

their rhetoric constitution and how the social and cultural aspects are linked to it, as the 

process of celebritization (TORRES, 2014) the figure of the social entrepreneur. 

Key words: social entrepreneurship, possible worlds, new spirit of capitalism, Olympian 

heroes, celebrities. 
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INTRODUÇÃO 

O empreendedorismo social é um fenômeno recente muito representativo. Dada a 

sua legitimidade e relevância, buscamos entender suas origens, valores e principais 

características. As organizações globais “dão voz” a esse movimento, por isso optamos 

por observar o plano discursivo que as compõem, e, assim, caracterizamos esse estudo a 

partir de seu viés comunicacional. Para que seja possível delinear como se dá a 

preponderância do discurso empreendedor e, especificamente, do empreendedorismo 

social, é essencial entender a evolução do capitalismo por meio do conceito de “novo 

espírito do capitalismo” (BOLTANSKI e CHIAPELLO, 2009) e a maneira como esse 

sistema socioeconômico possibilita a configuração de “mundos possíveis” 

(LAZZARATO, 2006).  

O capitalismo mostra-se como um sistema capaz de assimilar críticas e se 

reconfigurar retoricamente de forma cíclica, por se apoiar em diversas “representações 

(...) que o apresentam como ordem aceitável e até desejável, a única possível, ou a melhor 

das ordens possíveis” ((BOLTANSKI e CHIAPELLO, 2009, p. 42). O 

empreendedorismo, como um todo, tem seu surgimento atrelado a um desses momentos 

de crise: em que a busca por salário já não se configura como justificativa suficiente para 

o engajamento no mundo corporativo e, para além disso, com um momento de 

apagamento do Estado (FEATHERSTONE, 1995).  

Nesse cenário global de crise, surge a imagem emblemática do empreendedor, e 

mais especialmente do empreendedor social, figura que se encaixa no sistema produtivo 

capitalista e une objetivos de lucro, de expansão, etc., à possibilidade de realizar 

transformações sociais voltadas ao bem comum. Ele passa a assumir o papel de agente 

transformador, revolucionário, determinado, engajado - valores morais que se espraiam e 

passam a se tornar essenciais nesse novo modelo.  

O empreendedor social se configura, no plano discursivo, como um modelo de 

cultura (MORIN, 2011) a ser seguido. No ambiente cultural, temos o espaço para o 

cruzamento entre os planos do real e do imaginário, que proporcionam o processo de 

projeção e identificação: podemos projetar nossa imagem em outros atores sociais, que 

admiramos, por mais que nos pareçam inalcançáveis e, ao mesmo tempo, também nos 

identificar com algumas de suas características. E é no encontro entre real e imaginário 

que estão os olimpianos modernos (MORIN, 2011). Dessa forma, a figura do 
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empreendedor social se consolida a partir de seu viés mítico heroico, por unir as 

características pragmáticas de um empresário de sucesso à imagem de um salvador, 

resiliente e capaz de alterar o status quo. 

As narrativas de vida dos empreendedores sociais atrelam a lógica organizacional 

às histórias de vida desses atores sociais. Os participantes também se incorporam à 

dinâmica dessas organizações de maneira muito próxima, visto que, de acordo com o 

terceiro espírito do capitalismo, os limites entre vida pessoal e profissional são cada vez 

mais tênues no momento histórico em que nos encontramos. A busca pela autorrealização 

(GIDDENS, 2002) abrange esse entrelaçamento, e é demarcada pelo culto à performance 

(EHRENBERG, 2010), conforme será possível observar por meio das análises realizadas 

a partir dos perfis dos empreendedores sociais dos sites das três organizações. 

O processo de valorização do empreendedor social enquanto herói mítico acontece 

nas narrativas de vida desse ator social, que é destacado em sua individualidade, por meio 

de relatos biográficos (ARFUCH, 2002). As narrativas biográficas permitem ordenar, a 

partir do presente, trajetórias do passado, de forma a privilegiar determinados momentos 

em detrimento a outros e lhes atribuir “nitidez argumentativa” (SARLO, 2007) e revelar 

a orientação moral do biógrafo. Essa estratégia retórica é usual no site das três 

organizações e permite que os empreendedores sociais sejam celebrizados a partir da 

mercadorização (TORRES, 2014) das narrativas de suas vidas. O consumo simbólico de 

suas histórias de vida e de muitos beneficiados de seus empreendimentos sociais, em 

última instância, reforça a lógica do sistema vigente, apagando as incoerências inerentes 

a ele. 

 

I – Justificativa 

 Intencionamos entender de que maneira as narrativas discursivas em torno da 

imagem do empreendedor social o caracterizam como celebridades emblemáticas 

(TORRES, 2014), heróis olimpianos (MORIN, 2011), capazes de “revolucionar” o 

mundo. Ao entender esse fenômeno, a dissertação tem por objetivo elucidar de que forma 

a imagem do empreendedor social intersecciona características ligadas à performance 

corporativa e atributos que o levam ao patamar de um herói mítico exemplar e cotidiano, 

um olimpiano. 
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 Ao abordar a comunicação das instituições do campo do empreendedorismo social 

que possuem abrangência mundial, será possível entender de maneira mais aprofundada 

os discursos globalizados construídos em torno da imagem do empreendedor social e 

como fundamentam a construção de novos mundos possíveis (LAZZARATO, 2006). 

Vale ressaltar que tais mundos possíveis existem somente no plano discursivo, e que é 

essencial, para o projeto, compreender “conexão entre discurso, subjetividade e contexto” 

(BACCEGA, 1998, P. 114). Por isso a análise crítica do discurso mostra-se muito 

relevante, já que “os discursos não apenas refletem ou representam entidades e relações 

sociais, eles as constroem ou as constituem (...) e posicionam as pessoas de diversas 

maneiras como sujeitos sociais” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 22). Ao analisar as narrativas 

dos empreendedores sociais, será possível compreender as circunstâncias que permitem 

a construção desse “complexo discurso” (idem) e as características universalizantes que 

permeiam as realidades sociais. 

As instituições analisadas possuem representações nos mais diferentes países. 

Apesar de serem países com características discrepantes, os discursos referentes a essas 

instituições são muito similares e evidenciam a construção de um novo universo 

simbólico, sob a égide da atuação dos empreendedores sociais. Dada essa evidência, a 

pesquisa se torna fundamental para compreender de que maneira se dá a produção desses 

discursos, como sua circulação é possibilitada e facilitada pelas mídias digitais para que 

seja possível o consumo simbólico da imagem emblemática do empreendedor social 

como um herói cotidiano e pragmático, dotado das qualidades de um grande empresário 

e, ao mesmo tempo, capaz de implementar atitudes revolucionárias para salvar o mundo. 

 Assim, para entender de que maneira o modelo capitalista se fortalece do ponto 

de vista ideológico como única alternativa viável, é imprescindível entender o surgimento 

e a disseminação da imagem do empreendedor social. Considerado como um fenômeno 

intrínseco ao terceiro espírito do capitalismo, o empreendedor social possui caráter global 

e ocorre num momento histórico em que o Estado se encontra enfraquecido, esvaziado de 

seu poder (FEATHERSTONE, 2014) e, consequentemente, desacreditado como 

protagonista para anteder às causas sociais. Outro fator que evidencia a relevância de se 

entender as narrativas construídas em torno da imagem do empreendedor social é a 

maneira como as instituições sociais se dedicam a divulgar as qualidades dos 

empreendedores sociais e os modelos de negócio por elas utilizados. As causas sociais 

tornam-se secundárias.  
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 Dado esse complexo contexto sociocultural, torna-se essencial entender a figura 

modelar do empreendedor social e como ele se configura como emblema mítico, heroico, 

célebre representante do espírito do tempo. Personificam, em seu papel mitológico, tanto 

ideais inimitáveis quanto modelos imitáveis. Para entender sua relevância  
é preciso seguir a cultura de massa, no seu perpétuo movimento da 
técnica à alma humana, da alma humana à técnica, lançadeira que 
percorre todo o processo social. Mas, ao mesmo tempo, é preciso 
concebê-la como um dos cruzamentos desse complexo de cultura, de 
civilização e de história que nós chamamos de século XX. (Morin 2011, 
p.11).  

 

Ao conceituar o olimpiano moderno, Morin destaca que o contexto da cultura de 

massa, em que se produzem as imagens heroicas dos olimpianos modernos, encontra-se 

embasada “exatamente a decomposição do sagrado: o espetáculo, a estética” (Morin, 

2011, p. 103). E é nesse ambiente que analisamos criticamente os discursos referentes à 

imagem do empreendedor social contemporâneo.  

 

II – Problema e objetivos de pesquisa 

Buscamos problematizar quais significados e estratégias discursivas que 

constroem a imagem do empreendedor social. Assim, essa dissertação se destina a realizar 

uma análise crítica dos discursos que constituem o papel do empreendedor social, 

extraídos dos sites oficiais das três organizações estudadas (Ashoka, Skoll Foundation e 

Schwab). Temos como principal objetivo analisar, no plano discursivo, as narrativas de 

vida presentes nos sites das organizações, que caracterizam o papel social 

(DAHRENDORF, 2012) atribuído ao empreendedor social, reconhecido e celebrado 

pelas organizações globalizadas desse campo de atuação. Além disso, buscamos discutir 

e problematizar os significados atrelados ao empreendedor social, como agente que se 

constitui como profissional de alta performance e, ao mesmo tempo, herói mítico e 

inspirador. E, em última instância, refletir, à luz da teoria do novo espírito do capitalismo 

(BOLTANSKI e CHIAPELLO, 2009), sobre o sentido atribuído ao empreendedor social 

como agente com características universalizantes e globalizadas, e como isto está atrelado 

a um projeto de “sociedade empreendedora” (DRUCKER, 2011). 
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CAPÍTULO 1. ESPÍRITO DO CAPITALISMO E A LÓGICA DO BEM COMUM 

1.1. Historicidade e contexto cultural 

O fenômeno do empreendedorismo social e as narrativas a ele atreladas ganham 

relevância e legitimidade em nosso tempo. A proposta básica do empreendedorismo 

social é aplicar a técnica empreendedora para resolução de problemas sociais. A figura 

do empreendedor social ganha destaque e notoriedade nesse contexto, e passa se 

constituir, discursivamente, como um modelo de cultura (MORIN, 2011). 

Compreendemos a figura do empreendedor social a partir da noção de modelo de 

cultura, de Edgar Morin (2011). Construído a partir do contexto da indústria cultural, de 

1960, o conceito diz respeito à forma como figuras emblemáticas – desde atrizes famosas 

até políticos – passam a representar modelos de vida a serem seguidos. O autor destaca a 

forma como esses modelos de cultura “encarnam os mitos de autorrealização da vida 

privada” (MORIN, 2011, p. 101). Esse é um conceito que se relaciona com outras noções 

igualmente relevantes para a compreensão aprofundada do nosso objeto de estudo, como 

cultura; real e imaginário; e projeção e identificação. A cultura, enquanto “um corpo 

complexo de normas, símbolos, mitos e imagens que penetram o indivíduo em sua 

intimidade, estruturam os instintos, orientam as emoções” (p. 5), é o ambiente em que se 

dá a relação de projeção e identificação. Os seres culturais são formados a partir de 

imagens às quais se projetam, por mais que lhe pareçam distantes, e também por imagens 

que lhes permitam identificação, nas quais se reconhecem.  

Segundo o autor, “uma cultura fornece pontos de apoio imaginários à vida prática, 

pontos de apoio práticos à vida imaginária; ela alimenta o ser semirreal, semi-imaginário 

que cada um secreta no exterior de si e no qual se envolve” (idem). É o imaginário que 

nos permite desenhar vontades, desejos, ambições, além também de nossos medos: 

“Liberta não apenas nossos sonhos de realização e felicidade, mas também nossos 

monstros interiores (...). Não só delineia o possível e realizável, mas cria mundos 

impossíveis e fantásticos” (MORIN, 2011, p. 73). E é por meio do sistema cultural que 

acontece o entrelaçamento do imaginário com a vida real e da vida real com o imaginário.  

Esse duplo movimento só é possível a partir da relação projeção e identificação: 

“as potências de projeção – isto é, também as de divertimento, de evasão, de 

compensação, de expulsão e até mesmo de transferência quase artificial – se propagam 

em todos os horizontes do imaginário” (MORIN, 2011, p. 74). Mundos fantásticos, 

histórias incríveis, momentos arriscados, angustiantes. É possível se divertir “nos 
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universos idealizados em que tudo é mais intenso, mais forte, melhor” (idem). Mas, para 

além das projeções, acontece o processo de identificação, em que o leitor ou espectador 

se reconhece fora das histórias ficcionais as quais assiste, mas, de certa forma se 

reconhece nos personagens, que lhe são estranhos, “e se sente vivendo uma experiência 

que não pratica” (MORIN, 2011, p. 74). Figuras icônicas, os olimpianos, localizam-se 

exatamente no encontro entre o real e o imaginário. São modelos de conduta, semideuses 

repletos de qualidades e suscetíveis a todos os dissabores e falhas humanas.  

Entretanto, voltaremos a esses conceitos mais adiante, no espaço de discussão 

sobre o papel mítico do empreendedor social. Inicialmente, para analisar o fenômeno do 

empreendedorismo social e sua disseminação de caráter global, é necessário, 

primeiramente, lançar luz a algumas importantes especificidades. A noção de 

empreendedorismo social mostra ser contraditória e complexa, fruto da construção 

cultural do próprio campo. Não há, portanto, definições claras, nem mesmo distinções 

bem delineadas com demais conceitos associados ao auxílio de causas sociais, como 

economia social, terceiro setor, ONG’s (organizações não governamentais) e OSCIP’s 

(organizações da sociedade civil de interesse público). 

A emergência da questão social se dá, conforme aponta Carlota Quintão (2004), a 

partir do século XIX. Estabeleceram-se diferentes formas de lidar com essa questão, 

desde as Santas Casas de Misericórdia até, mais recentemente, o chamado terceiro setor, 

que se constitui, de acordo com o BNDES2 

na esfera de atuação pública não-estatal, formado a partir de iniciativas 
privadas, voluntárias, sem fins lucrativos, no sentido do bem comum. 
Nesta definição, agregam-se, estatística e conceitualmente, um 
conjunto altamente diversificado de instituições, no qual incluem-se 
organizações não governamentais, fundações e institutos empresariais, 
associações comunitárias, entidades assistenciais e filantrópicas, assim 
como várias outras instituições sem fins lucrativos. 

 

Nesse sentido, o terceiro setor seria a denominação que englobaria uma extensa 

gama de organizações, como ONG’s, institutos ligados a empresas, associações, 

                                                           
2 Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Empresa pública de caráter federal, 
responsável por financiamentos. Disponível em 
<http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/O_BNDES/A_Empresa/>. Acesso 
em 14 nov. 15.  

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/O_BNDES/A_Empresa/
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filantropias, dentre tantas outras. No entanto, em relatório3 apresentado pelo próprio 

Banco, há uma ressalva, de que não existe um consenso em relação à definição do termo:  

existem diversas tentativas de definição do terceiro setor, motivo de 
intenso debate e polêmica, sobretudo nos anos 90. O conceito mais 
aceito atualmente é o de uma esfera de atuação pública, não-estatal, 
formada a partir de iniciativas privadas voluntárias, sem fins lucrativos, 
no sentido do bem comum. 

 

Na União Europeia, a definição também não é consensual, como aponta Quintão 

(2004). Segundo a autora, trata-se de um termo genérico, utilizado pela primeira vez no 

início dos anos noventa, e que abrange a atividade de instituições muito diversas. Tanto 

no estudo da autora quanto no relatório do BNDES, observam-se descrições de iniciativas 

dedicadas à “questão social” (QUINTÃO, 2004, p. 3). As Santas Casas, por exemplo, são 

apontadas por ambos os estudos, relacionadas à Igreja Católica e ao Estado. Há uma 

posterior institucionalização das organizações, especialmente nos países europeus, já no 

século XX. Nesse momento, ocorre um distanciamento em relação ao Estado e “o 

primado das pessoas e do trabalho sobre o capital” (idem). 

Após o fim da Segunda Guerra Mundial, há a integração de iniciativas sociais a 

uma “lógica econômica redistributiva, com acesso a benefícios fiscais e apoios 

financeiros diversos” (QUINTÃO, 2004, p. 4). A autora aponta ser esse o momento em 

que as organizações do terceiro setor se estruturaram de tal modo que passaram a se 

aproximar, ou dos modelos Estatais, ou dos ditados pelo setor privado. Descreve, então, 

que a passagem para o século XXI teve como preocupação atender à “nova questão 

social” que alcançou escala global (2004, p. 5). De forma geral, independente das 

denominações ou da abrangência de atuação, nota-se a constante existência de instituições 

e organizações preocupadas com a chamada “questão social”. O ponto que se coloca, 

então, é compreender por que a noção de empreendedorismo social se difunde e ganha 

relevância em nosso tempo, a ponto de ressignificar a atuação dos atores vinculados ao 

setor social.  

 

 

                                                           
3http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecimento/rela
to/tsetor.pdf 
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1.2. Empreendedorismo social e a noção de revolução 

Para lançar luz ao conceito de empreendedorismo social, é importante partir do 

conceito de empreendedorismo. De acordo com Alessandra M. da Costa, Denise F. Barros 

e José L.F. Carvalho (2011), uma das definições mais recorrentes acerca do tema é do 

economista Joseph Schumpeter. Entre os anos 1910 e 1920, definiu o empreendedor 

“como sujeito inovador que impulsiona o desenvolvimento econômico e social por 

intermédio da reforma ou da revolução nos padrões de produção” (2011, p. 186). Nessa 

descrição fundante, encontramos o termo “social” atrelado ao aspecto econômico, como 

uma forma de explicitar que, ao impulsionar a economia e os padrões de produção, gera-

se desenvolvimento social. Schumpeter define o empreendedor como o motor que gera 

desequilíbrios capazes de movimentar economicamente as sociedades, enquanto os 

empresários seriam responsáveis somente por implementar tais mudanças (idem). Fica 

evidente o caráter revolucionário atribuído à figura do empreendedor.  

Vale ressaltar que essa noção de “revolução”, fortemente atrelada ao campo 

discursivo do empreendedorismo social, é muito restrita, atrelada ao conceito de inovação 

mercadológica, ou seja, parte das bases econômicas capitalistas. A utilização do termo 

“revolução” remete à força atribuída a essa palavra, “cujo campo semântico é tão amplo 

e cuja imprecisão conceitual é tão grande que poderia ser definida como um clichê” 

(KOSELLECK, 2006, p. 61), cultural e socialmente construído.  

O conceito de revolução passou por uma série de ressignificações históricas. 

Inicialmente, era uma noção que remetia ao movimento cíclico da natureza, como a 

mudança das estações (perspectiva trans-histórica). Posteriormente, “separa-se 

completamente de sua origem natural e passa a ter por objetivo ordenar historicamente as 

experiências de convulsão social” (KOSELLECK, 2006, p. 69), ou seja, passa a 

denominar transformações sociais provocadas pelo homem (perspectiva meta-histórica). 

Essa é uma das referências mais reconhecidas, especialmente por conta da Revolução 

Francesa. O que o autor relata, ao discorrer sobre as alterações de significado da palavra, 

é a forma como a legitimidade revolucionária é atrelada a novas perspectivas de futuro. 

 E, além disso, a forma como “a história dos conceitos, mesmo quando 

ideologicamente comprometida, nos lembra que a relação entre a palavra e seu uso é mais 

importante para a política do que qualquer outra arma” (KOSELLECK, 2006, p. 77). 

Quando observamos os discursos, notamos que, apesar da possibilidade de promover 
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mudanças em realidades específicas, o empreendedorismo social não representa uma 

transformação social que represente uma revolução efetiva, e sim uma reforma que tem 

compromisso com a forma de operação do mercado capitalista. 

É a partir desse panorama que chamamos atenção para a banalização do uso da 

noção de revolução e como ela se apresenta de forma recorrente. Como destaca Casaqui 

(2014, p. 235), “a retórica publicitária tem revestido as operações corporativas com o 

imaginário revolucionário”. Trata-se de um fenômeno transversal, como podemos notar 

nos versos que correspondem à trilha sonora do comercial de um carro: 

Está claro. Está aqui. É. Está em toda parte/Não há mais lágrimas, não 
há mais medo, nada a declarar/ É no interior, a qualquer momento, pode 
levá-lo consigo/ Nenhum lugar para correr ou se esconder. Ouça o 
vento, ele está chamando/ Revolução novamente (Revolução)/ 
Revolução novamente (Revolução)/ Revolução novamente/ Você não 
vai precisar de nenhuma bandeira, porque está dentro de você/ Queime 
todas as suas melhores roupas, porque elas lembram.../ O velho mundo 
está desaparecido. É revolução/ Não há nenhuma inversão de marcha. 
Não há nenhuma solução/ Revolução novamente (Revolução)4 

 

Em “A revolução na sua garagem – Honda – HRV”5, cenas de batalha que fazem 

alusão à Revolução Francesa são seguidas por cenas de Woodstock, da marcha de Martin 

Luther King, da queda do muro de Berlim. Woodstock aconteceu em 1969 e representou 

não apenas um festival de música, mas um movimento emblemático da contracultura 

associada ao movimento hippie e à indignação popular em relação à guerra do Vietnã. A 

marcha de Martin Luther King, que ocorreu em Washington DC em 1963, representou 

uma manifestação política de grande impacto na sociedade americana, em busca do fim 

da segregação racial no país. O muro de Berlim dividia a Alemanha Oriental (socialista) 

da Ocidental (capitalista), após o fim da segunda Guerra Mundial. Sua queda é o símbolo 

do final da Guerra Fria, da polarização ideológica entre os países aliados dos Estados 

Unidos e o chamado bloco soviético, dominado pela União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (URSS). E esses são apenas alguns dos símbolos utilizados para reforçar a 

suposta característica revolucionária do Honda HRV. E, em todos os momentos, o carro 

                                                           
4 Música desenvolvida especialmente para essa peça publicitária. Original, em inglês It’s clear. It’s here. 
It’s. It’s everywhere/No more tears, no more fear, nothing to declare/It’s inside, anytime, it can take you 
over/Nowhere to run or to hide. Listen to the wind, it’s calling/Revolution again (Revolution)/Revolution 
again (Revolution)/Revolution again/You will need no flag, cause it’s inside you/Burn all your best clothes, 
cause it reminds you/The old world is gone. It’s revolution/There’s no U-turn. There’s no 
solution/Revolution again (Revolution). Disponível em: <http://www.trilhasonora.info/comercial/musica-
honda-hrv>. Acesso: 10 out. 15. 
5 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=WIR8wjT568k>. Acesso: 10 out. 15. 

http://www.trilhasonora.info/comercial/musica-honda-hrv
http://www.trilhasonora.info/comercial/musica-honda-hrv
https://www.youtube.com/watch?v=WIR8wjT568k
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atravessa imagens e cenas célebres referentes a essas ocasiões históricas, como uma forma 

de relacionar o lançamento desse carro a um grande movimento revolucionário. A música, 

pungente, instiga a esse movimento, “que está dentro de você”. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

De forma similar, a apropriação desse ideário também acontece nos discursos 

referentes ao empreendedorismo social. Trata-se de apropriação e esvaziamento do 

conceito, aqui entendido como sinônimo de inovação no âmbito da produção, no caso, 

um novo modelo de automóvel. Em relação aos discursos apresentados pelo 

empreendedorismo social, as propostas “revolucionárias” incorporadas aos mecanismos 

do sistema vigente, reforçam, inclusive, a impossibilidade de outros sistemas ou mesmo 

tensões. Vale ressaltar que a relação realizada parte da aproximação da estrutura narrativa 

presente no discurso publicitário e nos discursos referentes aos empreendedores sociais, 

que são o tema de nossa pesquisa. Retomando Casaqui (2014), entenderemos o 

empreendedorismo social a partir dos múltiplos enunciados produzidos por esse campo, 

que “constroem uma grande narrativa que se vale da estética publicitária e de outras 

estratégias de divulgação para se tornar visível à sociedade” (p. 357). 

Figura 1: cenas iniciais do comercial Honda HR-V, em que se faz clara alusão à revolução francesa. 

Figura 2: exemplo da associação de momentos icônicos, como Woodstock, ao lançamento do carro. 
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É o que observamos por meio do livro chamado “Solution Revolution”6 que foi 

divulgado no site da Ashoka em 2013, ano de seu lançamento. Em uma realidade repleta 

de desigualdades,  

estamos vendo que os cidadãos continuam a intensificar sua 
participação em uma ‘revolução solução’, em que os indivíduos 
aproveitam as oportunidades para serem líderes, trabalhar em equipe e 
exercer a empatia para ajudar a criar mudanças positivas em suas 
comunidades.7 

 

A prometida revolução se dá por meio de uma rede de contatos que envolve os 

changemakers da Ashoka, organizações que se destacariam por sua preocupação com as 

questões sociais, como Kaggle8, Zipcar9 e empresas de grande porte, como Coca-Cola e 

Microsoft. A descrição do livro se encerra da seguinte forma: 

Há novos jogadores, novas moedas, novos modelos de negócios, novas 
tecnologias e novas motivações convergentes para formar uma solução 
econômica que promete melhores resultados, custos mais baixos, e a 
melhor esperança que nós temos para a inovação pública. Valores de 
trilhões de dólares encontram-se, potencialmente, em grande parte 
inexplorados na intersecção dos sectores público, privado e sem fins 
lucrativos. A Revolução solução é sobre a forma de desbloquear este 
valor.10 

 

Além da descrição escrita, há também um vídeo. As soluções se resumem a novos 

negócios que se encaixam nas engrenagens já existentes. Outra mensagem deixada clara 

é a de que esse é um processo que já está acontecendo, em todos os lugares, em todas as 

                                                           
6 Optamos por não traduzir o título do livro para o português (o que representaria algo como “Solução pela 
Revolução”), pois sua constituição na língua original reforça a articulação entre “solução” e “revolução”, 
colocando os termos quase como sinônimos, bem como produz sentido nessa junção dos dois termos, o que 
não se efetivaria plenamente no português. A instantaneidade do título tem similaridade com a concepção 
de um nome de marca, o que reforça seu apelo, sua forma emblemática de se comunicar com os públicos 
interessados. 
7 Original em inglês: “citizens continue to step up to take part it a "solution revolution" where individuals 
take the opportunities to be leaders, work in teams and exercise empathy to help create positive change in 
their communities”. Disponível em: <https://www.ashoka.org/story/what-solution-revolution-book-about-
emergence-and-growth-innovative-citizen-sector>. Acesso: 19 set. 15. 
8 Comunidade mundial de cientistas que se dedicam a “resolver complexos problemas científicos”. 
Disponível em: < https://www.kaggle.com/about>. Acesso: 16 nov. 15. 
9 Zipcar é uma empresa de aluguel de carros que diz apresentar uma proposta diferente das demais 
locadoras. O aluguel é realizado por hora, e custos como seguro e gasolina já estão inclusos no preço a ser 
pago pelo usuário. Disponível em: < http://www.zipcar.com/>. Acesso: 16 nov. 15. 
10 Original, em inglês: There are new players, new currencies, new business models, new technologies and 
new motivations converging to form a solution economy that promises better results, lower costs, and the 
best hope we have for public innovation. Trillions of dollars in value potentially lies largely untapped at 
the intersection of the public, private, and nonprofit sectors. The Solution Revolution is about how to unlock 
this value. Acesso: 19 set. 15. 

https://www.ashoka.org/story/what-solution-revolution-book-about-emergence-and-growth-innovative-citizen-sector
https://www.ashoka.org/story/what-solution-revolution-book-about-emergence-and-growth-innovative-citizen-sector
https://www.kaggle.com/about
http://www.zipcar.com/
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redes. Assim, a pretensa revolução nada mais é do que encontrar novas oportunidades de 

negócio, capazes de gerar trilhões de dólares, até então não exploradas. Dá-se mais 

destaque a um processo de gestão de negócio do que o auxílio a uma causa. E também 

não há nenhum questionamento ou tensão a respeito do modelo em que se geram as 

dificuldades apresentadas pelo livro (problemas socioambientais, em sua maioria). 

Entretanto, a força do recurso linguístico “revolução” constrói todo um imaginário 

redentor, que nos demonstra que a solução existe, está acontecendo. E, nesse processo, 

nota-se a naturalização dos modelos sociais e culturais já adotados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esse é um discurso alavancado especialmente pelas organizações de cunho social, 

mas também fortemente endossado pela mídia jornalística. No exemplo a seguir, os 

discursos presentes no blog sobre empreendedorismo social da Folha de S. Paulo 

reafirmam o sentido da revolução associado ao empreendedorismo social; são 

encontrados facilmente por toda a publicação, em similaridade com a abordagem 

desenvolvida no seguinte trecho: “mudanças positivas acontecem quando uma geração 

Figura 3: trechos do vídeo de divulgação do livro “Solution Revolution”. 
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inconformada com a sua realidade tem a coragem de sonhar, mas, principalmente, a 

ousadia de agir”11 

 

 

A matéria que se segue conta de que forma um grupo de jovens fundou em 1967 

o que hoje é conhecido como MEJ – Movimento Empresa Júnior. O acontecimento é 

descrito como um verdadeiro “marco histórico”. Trata-se da iniciativa de criar empresas 

dentro das universidades, para que os alunos possam replicar os aprendizados de sala de 

aula em um ambiente próximo ao que encontrarão ao estruturarem suas próprias 

empresas. Ao longo do texto, características como criatividade, inovação e espírito jovem 

ganham destaque e se associam à ideia de “revolução”: “em um contexto como o atual, 

repleto de manifestações e anseios de mudança, iniciativas como o Enej12 reforçam para 

os empresários juniores e para a sociedade o papel do jovem como protagonista da 

mudança”. Uma vez mais, trata-se do esvaziamento da noção de revolução, atrelada aos 

moldes do sistema capitalista. 

  

                                                           
11 Trecho da matéria assinada por Marcus Barão. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/colunas/2013/07/1319381-a-revolucao-nao-
para.shtml>. Acesso: 21 de setembro de 2015. 
12 Sigla para Encontro Nacional de Empresários Juniores. 

Figura 5: conteúdo jornalístico presente na página da Folha de S. Paulo dedicada ao empreendedorismo 
social. 

Figura 4: destaque para o título da matéria da Folha de S. Paulo dedicada ao empreendedorismo social. 
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Não são instituições com padrões já estabelecidos e recorrentes e nem mesmo o 

Estado os grandes vetores de mudança, e sim o empreendedorismo. Esses são alguns 

sintomas do que os autores Boltanski e Chiapello (2009) definiram como próprios do 

terceiro espírito do capitalismo, que veremos mais adiante. 

 

1.3. (In)definições conceituais sobre empreendedorismo e empreendedorismo social 

Neste tópico, estabelecemos as particularidades, diferenças e aproximações 

conceituais entre os termos empreendedorismo e empreendedorismo social. Assim como 

observamos em relação à (in)definição do termo terceiro setor, também não há um 

consenso em relação ao conceito de empreendedorismo social. Distintas instituições, de 

diferentes naturezas, apresentam definições diversas. Segundo a Stanford Business 

School, o empreendedorismo social  

combina a paixão de uma missão social com uma imagem de disciplina 
similar a de um negócio, inovação e determinação comumente 
associado com, por exemplo, os pioneiros de alta tecnologia do Vale do 
Silício. O tempo é, certamente, maduro para abordagens empresariais 
para os problemas sociais. Muitos esforços governamentais e 
filantrópicos têm ficado muito aquém das nossas expectativas. Grandes 
instituições do setor social são muitas vezes vistas como ineficientes e 
ineficazes. Os empreendedores sociais são necessários para 
desenvolver novos modelos para um novo século13 (tradução nossa). 

 

 A revista Forbes, que se auto intitula a “mais conceituada revista de negócios e 

economia do mundo”, também traz uma definição bem delimitada do conceito de 

empreendedorismo social, de acordo com sua visão particular, que corresponde a de 

diversos agentes desse campo. O fato de uma revista especializada em assuntos 

relacionados ao mercado, a tendências econômicas e ao “mundo dos negócios”, por si só, 

já diz muito sobre o paradoxo intrínseco a essa (in)definição:  

o conceito de empreendedorismo social está centrado não apenas na 
missão, mas na questão do empreendedorismo, tornando uma 
organização focada no benefício social mais parecida com um negócio 
(grifo nosso). A ideia é que entidades sem fins lucrativos podem se 
beneficiar do foco das empresas com fins lucrativos - foco no cliente, 
boa estratégia, planejamento eficaz, operações eficientes, disciplina 

                                                           
13 Original, em inglês: It combines the passion of a social mission with an image of business-like discipline, 
innovation, and determination commonly associated with, for instance, the high-tech pioneers of Silicon 
Valley. The time is certainly ripe for entrepreneurial approaches to social problems. Many governmental 
and philanthropic efforts have fallen far short of our expectations. Major social sector institutions are often 
viewed as inefficient, ineffective, and unresponsive. Social entrepreneurs are needed to develop new models 
for a new century. 



 

26 
 

financeira. Esperamos que o empreendedor social se atente à excelência 
em todos estes quesitos como qualquer empresário de uma empresa 
com fins lucrativos. Para eles, como, talvez, deveria ser para todos nós, 
o sucesso é valor social14 (tradução nossa). 

 

 As descrições e pontos ressaltados por instituições ligadas a negócios se 

assemelham muito às realizadas por organizações sociais. Para a organização “The New 

Heroes” 

Um empreendedor social identifica e resolve problemas sociais atuando 
em larga escala. Assim como empresários criam e transformam 
indústrias inteiras, os empreendedores sociais atuam como agentes de 
mudança para a sociedade, aproveitando as oportunidades que outros 
perdem, a fim de melhorar os sistemas, inventar e difundir novas 
abordagens e promover soluções sustentáveis que gerem valor social 
(tradução nossa)15.  

Há projetos específicos relacionados ao empreendedorismo social, como o Dive 

In16, que busca realizar uma pesquisa dita independente “para aprender, ensinar e inspirar 

mais pessoas a buscarem suas formas próprias de fazer a diferença pra melhor”, que 

também oferecem definições expressivas sobre empreendedorismo social:  

Quando falamos em empreendedorismo social, temos em mente “as 
oportunidades e atividades que alavancam atividade econômica em 
busca de um objetivo social e de implementar a mudança social” 
(MAIR, BATTILLANA e CARDENAS, 2012). Assim, estamos 
falando de organizações que envolvem o comércio de produtos ou 
prestação de serviços, mas que têm nessas atividades meios para 
alcançar a mudança social. O exemplo clássico é o do banco que 
empresta dinheiro para pessoas da base da pirâmide e permita que elas 
se empoderem, se integrem à sociedade. Essa definição pode ser 
complementada pela noção de que empreendedorismo social é um tipo 

                                                           
14 Original, em inglês: The concept of social entrepreneurship is centered not just on mission, but on 
entrepreneurship, making a social benefit-focused organization become more like a business. The idea is 
that nonprofits can benefit from the focus of for-profit businesses – customer focus, sound strategy, 
effective planning, efficient operations, financial discipline. Hopefully the social entrepreneur focuses as 
intently on excellence in all of these as any back-to-the-wall for-profit entrepreneur. For them, as perhaps 
it should be for all of us, success is social value. 
15 Original, em inglês: A social entrepreneur identifies and solves social problems on a large scale. Just as 
business entrepreneurs create and transform whole industries, social entrepreneurs act as the change agents 
for society, seizing opportunities others miss in order to improve systems, invent and disseminate new 
approaches and advance sustainable solutions that create social value. 
16 Projeto Dive In, disponível em: http://divein.social/. O objetivo descrito é o de acompanhar de perto as 
mudanças que ocorrem ao redor do mundo: “Apesar de estarem em lugares com culturas diversas, 
encarando questões diferentes, parece haver valores universais que acompanham esses agentes de mudança, 
que fazem e pensam a inovação social; que desbravam novos paradigmas da economia; que apostam que 
fazer um negócio bom pode ser um bom negócio. São pessoas que criam um ecossistema diverso, cada um 
fazendo a sua parte, do seu jeito”. Esse projeto se dá por meio de uma pesquisa dita “independente” (apesar 
de ser viabilizada pelo financiamento de empresas), que se propõe a identificar ações sociais inovadoras e 
ajudar seus parceiros empresariais a incorporar inciativas sociais em suas empresas. 

http://divein.social/
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de atividade que busca a criação e sustentação de um novo equilíbrio 
social. 

 

Um dos fundadores do projeto, Renato Russo, realiza uma definição 

complementar de empreendedorismo social: “cooperar com empresas na busca por um 

equilíbrio entre lucro e o valor compartilhado com a sociedade; e ajudar iniciativas 

orientadas ao bem social a se tornarem mais economicamente viáveis”. 

Do ponto de vista do Estado, encontramos no site do governo brasileiro a seguinte 

definição de empreendedorismo social, inserida em uma subdivisão do site denominada 

“Cidadania e Justiça”:  

Empreendedorismo social é um termo que significa um negócio 
lucrativo e que ao mesmo tempo traz desenvolvimento para a sociedade. 
As empresas sociais, diferentes das ONGs ou de empresas comuns, 
utilizam mecanismos de mercado para, por meio da sua atividade 
principal, buscar soluções de problemas sociais. 

 

Após observarmos essas descrições, fica bastante evidente o paradoxo existente 

entre a definição de empreendedorismo e empreendedorismo social. Ambos pressupõem 

atuação de acordo com as dinâmicas de mercado, inovação e busca de desenvolvimento. 

Vale pontuar que nos exemplos selecionados não há nenhuma referência ao terceiro setor, 

muito pelo contrário, o governo faz questão de diferenciar o modo de agir relacionado ao 

empreendedorismo social ao de uma ONG. Nota-se, além da imprecisão na definição de 

empreendedorismo social, o pressuposto da atuação de acordo com as diretrizes “do 

mercado”. E é nesse sentido que encontramos uma contradição fundamental. Como 

solucionar os problemas e desigualdades sociais gerados pelo sistema vigente – o 

capitalismo - tendo como pressuposto as lógicas de atuação desse mesmo sistema? 

Os empreendedores sociais são definidos como empresários visionários, eficazes. 

Atuam em larga escala para solucionar problemas que o Estado e organizações 

filantrópicas não foram capazes de resolver. São verdadeiros “agentes de mudança social” 

e se constituem, discursivamente, a partir do ideal de salvar o mundo associado ao 

pragmatismo e desempenho esperados de um grande empresário.  

O poder simbólico (BOURDIEU, 1989), presente na figura do empreendedor 

social advém do seu papel simbólico, já que sua atuação está inserida na lógica capitalista, 
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mas é revestida por uma “aura” nobre, redentora, atrelada à busca pelo bem comum. Para 

compreender a relação paradoxal entre as narrativas presentes em três organizações de 

caráter global (Ashoka, Schwab e Skoll Foundation) e o sistema vigente, precisamos 

entender como se deu a constituição da ética capitalista e de que forma ela dá suporte para 

os discursos do empreendedorismo social. 

 

1.4. A ética protestante e o espírito capitalista  

Os discursos relacionados ao empreendedorismo social estão diretamente 

atrelados à lógica capitalista. Conforme apontado, a própria definição do 

empreendedorismo social pressupõe que se mantenha a dinâmica de atuação “de 

mercado”. Apesar da incongruência existente na aproximação dos discursos referentes à 

mudança estrutural do status quo e da manutenção do sistema vigente, essa lógica é cada 

vez mais apresentada e celebrizada. Para compreender esse paradoxo contemporâneo, é 

preciso recorrer às raízes da formação do capitalismo e sua estruturação ética.  

Segundo Max Weber, o capitalismo é um conceito de significação cultural 

(WEBER, 2004, p. 41), antes mesmo de ser um conceito econômico. A definição de 

“espírito do capitalismo”, destaca o autor, não deve ser encerrada em si mesma, mas sim 

apontar-se como um “delineamento” (p. 42). Ou seja, não se trata de um conceito 

totalmente estabelecido, mas sim um projeto em construção, capaz de se alterar de acordo 

com as especificidades de cada momento histórico. Para compreender a constituição do 

capitalismo e suas características, Weber retoma o sermão descrito por Benjamin Franklin 

e os ensinamentos atrelados ao protestantismo.  

 Benjamin Franklin reúne ao longo de seus sermões uma espécie de carta de 

conduta para que um homem possa se desenvolver, ser bem-sucedido, e mais: honrado. 

A maneira como se constitui esse sermão tem por finalidade incutir a lógica da busca pelo 

aumento de posses como finalidade última dos homens. Trata-se, essencialmente, de um 

direcionamento ético: “o que se ensina aqui não é apenas ‘perspicácia nos negócios’ (...), 

é um ethos que se expressa” (WEBER, 2004, p. 45). Percebe-se de que forma a ética 

atrelada ao capitalismo transcende uma espécie de orientação para negócios ou mesmo 

uma diretriz econômica. 
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 Weber destaca uma importante inversão na lógica apresentada por Benjamin 

Franklin e por outros discursos de ordem calvinista e protestante. O objetivo maior é o de 

inserir a prática de ganhar dinheiro como fim mais importante da vida do homem e não 

mais o ganho de dinheiro para suprir necessidades materiais. A atividade profissional do 

homem e sua relação com o dever de trabalhar se torna eixo importante da “ética social 

da cultura capitalista” (WEBER, 2004, p. 47). É essa ética social que se torna o principal 

fator constitutivo do capitalismo. O autor faz questão de destacar não ser essa uma 

máxima presente somente no capitalismo mas ressalta ser o capitalismo, na modernidade 

(o livro foi originalmente escrito em 1904), um modelo já cristalizado. Os que nascem 

dentro desse contexto, destaca Weber, entendem-se já dentro de certa prisão econômica, 

dentro de um sistema pré-formatado e do qual não se pode sair.  

Trata-se de uma lógica envolta em aspectos teológicos, da busca pela conquista, 

em terra, das virtudes indicadas pelos céus. No decorrer deste capítulo, tratamos dessas 

questões do ponto de vista do empreendedorismo social, e abordamos de que forma a 

busca pelo bem comum proclamada pelos empreendedores sociais se vale também dessa 

lógica como uma de suas justificativas. 

 O espírito capitalista – correspondente ao capitalismo estabelecido a partir da 

modernidade – delineia-se, pela primeira vez, como um fenômeno de massa. E é isso que 

o diferencia dos demais modelos de características semelhantes e até anteriores. Assim 

como a predisposição para acumulação monetária, a vocação não é uma condição natural 

do homem. Mas foi o fator preponderante para o estabelecimento da ética protestante e, 

consequentemente, do modelo capitalista. É também essencial como forma de 

compreender a dinâmica do empreendedorismo social e a constituição da imagem do 

empreendedor social. 

De maneira geral, Max Weber associou o “espírito do capitalismo” “ao conjunto 

dos motivos éticos que, embora estranhos em sua finalidade à lógica capitalista, inspiram 

os empresários em suas ações favoráveis à acumulação do capital” (BOLTANSKI e 

CHIAPELLO, 2009, p. 39 - 40). Destaca-se como o capitalismo, então, passa a se 

consolidar como ética que organiza o modo de viver e não somente a forma como as 

pessoas trabalham. Essa relação se dá, especialmente, por meio da vocação (grifo nosso).  

Para o autor, a iminência do capitalismo supôs “a instauração de uma nova relação 

moral entre os homens e seu trabalho, determinada por uma vocação, de tal forma que 
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cada um, independentemente de seu interesse e de suas qualidades intrínsecas, pudesse 

dedicar-se a ele com firmeza e regularidade”. (BOLTANSKI e CHIAPELLO, 2009, p. 

40). Essa definição, inserida no contexto da ética protestante, apagava a questão do 

enriquecimento sem fim: “a concepção do trabalho como Beruf  - vocação religiosa que 

exige cumprimento - servia como ponto de apoio normativo para os comerciantes e os 

empreendedores do capitalismo nascente, dando-lhe boas razões – ‘motivação 

psicológica’” (idem). Weber construiu a argumentação “de que as pessoas precisam de 

poderosas razões morais para aliar-se ao capitalismo” (ibidem). Esse processo permite 

a “valorização do cumprimento do dever no seio das profissões mundanas como mais 

excelso conteúdo que a autorrealização moral é capaz de assumir” (WEBER, 2004, p. 

72). Ou seja, para agradar a Deus é preciso cumprir seu dever profissional corretamente. 

E é por meio desse cumprimento que será possível ser feliz. A temática da 

autorrealização, então, associa-se diretamente ao cumprimento do trabalho no contexto 

do capitalismo. E será essencial para entender o fortalecimento da imagem do 

empreendedor social, como veremos adiante.  

Percebe-se que o capitalismo escapa a um conceito racionalista, como também 

aponta Weber (2004), e que a qualificação moral do trabalho se constitui como importante 

fator para a estruturação desse modelo. Na contemporaneidade, o espírito do capitalismo 

encontra-se naturalizado e fortemente imbricado na definição de empreendedorismo 

social. Essas prerrogativas serão apontadas por meio das narrativas de vida construídas 

em relação à imagem do empreendedor social e serão evidenciadas ao longo de todo o 

trabalho. Não basta querer salvar o mundo, é preciso fazê-lo em larga escala, de forma 

replicável, dentre outras “exigências” inerentes ao sistema, como pudemos evidenciar nas 

descrições já apontadas referentes ao empreendedorismo social. Dessa forma,   

o discurso da gestão empresarial, que pretende ao mesmo tempo ser 
formal e histórico, global e situado, misturando preceitos gerais e 
exemplos paradigmáticos, constitui hoje a forma por excelência na qual 
o espírito do capitalismo é incorporado e oferecido como algo que deve 
ser compartilhado (BOLTANSKI e CHIAPELLO, 2009, p. 46). 

 

1.5. Os três espíritos do capitalismo e o empreendedorismo social  

Os autores Luc Boltanski e Ève Chiapello, além de retomarem os conceitos de 

Max Weber, constroem a trajetória do capitalismo em três momentos históricos, 

denominadas de três espíritos do capitalismo. O primeiro corresponde ao período do fim 
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do século XIX. A figura de destaque é o burguês, inovador, que capitaneia o processo de 

industrialização incipiente. Nesse momento, “a aventura capitalista encarna-se na 

libertação, sobretudo social ou geográfica, possibilitada pelos meios de comunicação e 

do trabalho assalariado” (BOLTANSKI e CHIAPELLO, 2009, p. 49). Por outro lado, 

contempla também as características da moral burguesa, como avareza, e preocupações 

ligadas à questão da linhagem familiar. Há uma certa discrepância entre características 

mais e menos nobres, por exemplo, moralismo e busca pelo lucro, caridade e avareza. 

Fatores que serão apontados como “a base daquilo que será enunciado com mais 

unanimidade e persistência no espírito burguês: a hipocrisia” (BOLTANSKI e 

CHIAPELLO, 2009, p. 50-51). Ou seja, o perfil do burguês passa a ser questionado dentro 

da lógica do sistema capitalista, apontando para uma crise iminente do sistema. 

O segundo período se dá entre os anos 30 e 60 e as grandes organizações ganham 

destaque. São empresas industriais focadas na imagem magnânima do diretor, 

responsável pelo crescimento exponencial das organizações. São tomados como figuras 

exemplares para os jovens. Empresa e Estado são icônicos para esse período, 

especialmente por se ter dado início a regulamentações de direito dos assalariados. Há 

um desenraizamento, uma forma de libertação, já que não existe mais uma ligação 

indissociável, como o que acontecia no feudalismo. Esse foi um passo tomado como uma 

grande mudança para a estrutura capitalista, que atenuaria a luta de classes. São vistos 

como “sinais do aparecimento de um capitalismo novo, animado por um espírito de 

justiça social” (BOLTANSKI e CHIAPELLO, 2009, p. 51). Entretanto, as mudanças 

profundas previstas para a vida dos trabalhadores não se instituíram como o esperado.  

O “poder de mobilização” (idem) passa a ser questionado. A crise do segundo 

espírito do capitalismo foi marcada por fatores muito importantes, como o surgimento da 

globalização, decorrente do esvaziamento do Estado e a perda de relevância das empresas, 

que outrora atribuíam segurança e estabilidade para seus funcionários: “a globalização 

passou a ganhar preponderância no momento em que o Estado perde sua capacidade de 

organizar, gerenciar e enfrentar os desafios colocados pelas transformações sociais e 

econômicas da sociedade” (CASAQUI e SINATO, 2014). Featherstone (1995) ressalta 

que  

O processo de globalização tem ajudado a corroer a suposta integridade 
e unidade dos Estados-nações, mas é preciso cuidado para não concluir 
que isso explica tudo; a “sociedade” foi tanto a projeção de uma imagem 
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do que a vida social deveria ser quanto uma realidade 
(FEATHERSTONE, 1995). 

 

Além do Estado, as empresas, que deveriam ser “não apenas o lugar e o símbolo 

da obrigação do trabalho, mas a expressão de um código de conduta em um universo 

marcado pela incerteza” (EHRENBERG, 2010, p. 45) deixam de ter tamanha relevância 

simbólica. Já se aponta aí uma questão importante, que é a perda da ação coletiva 

salvadora e o surgimento das “disciplinas de salvação pessoal” (idem). Nesse sentido, 

Ehrenberg (2010) e Boltanski e Chiapello (2009) dialogam, ao destacarem o processo de 

individualização como busca dos sujeitos na modernidade, que ocorre principalmente 

pela aparente autonomia oferecida pelo mercado. Esse é um fato preponderante que terá 

destaque no terceiro espírito do capitalismo e para o ator social contemporaneamente 

denominado como empreendedor social.  

O terceiro período, considerado ainda em formação, “deverá ser isomorfo a um 

capitalismo ‘globalizado’” (BOLTANSKI e CHIAPELLO, 2009, p. 52). Assim como não 

se previu a crise que houve nos anos 30, não foi possível antecipar a crise contemporânea. 

O processo de acumulação monetária passa a ser novamente questionado, especialmente 

a partir do viés da justiça social. Do ponto de vista dos grandes empresários, era inviável 

melhorar substancialmente as condições de trabalho. Por outro lado, era essencial garantir 

que se melhorasse o patamar de envolvimento dos trabalhadores em suas atividades 

laborais. É nesse momento que se inicia  

o entusiasmo recente pelos empreendedores, quando a possibilidade de 
uma alternativa política e econômica ao capitalismo, quando o futuro 
mítico da sociedade sem classes, enfim reconciliada consigo mesma, 
que condicionava a libertação da subjetividade pelo marxismo e pelas 
ideologias revolucionárias, são doravante inoperantes (EHRENBERG, 
2010, p. 57). 

 

É importante compreender de que maneira passamos de um momento a outro, de 

um espírito para o seguinte. Por mais que o sistema capitalista vivencie crises ferrenhas, 

encontra formas de driblá-las e permanecer como vigente. Nesse processo de 

“superação”, entretanto, é necessário que haja uma mobilização ainda maior, por meio de 

um conjunto ideológico novo.  

E é nesse processo que localizamos o surgimento da figura do empreendedor 

social. Por meio das organizações que serão analisadas – Ashoka, Schwab e Skoll 
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Foundation – nota-se a relação entre o surgimento da figura do empreendedor social e o 

momento de crise vivenciado pelo capitalismo. A busca do lucro pelo lucro passa a não 

mais a fazer sentido e as estruturas fortes representadas pelas empresas deixam de ser as 

norteadoras de vida dos sujeitos. Surge, assim, a figura mítica do empreendedor social, 

que analisaremos com mais detalhe no próximo capítulo. O que é importante ressaltar é 

como se dá seu surgimento: “Quando não temos mais nada senão a nós mesmos para nos 

servir de referência; quando somos a questão e a resposta; o mito prometeico do homem 

sozinho no barco de seu destino e confrontado com a tarefa de ter de se construir (...) 

torna-se um lugar-comum” (EHRENBERG, 2010, p. 13). Grandes empresários passam, 

então, a buscar uma maior motivação. Uma forma de trabalho revestida de finalidades 

nobres. Esse discurso fica bastante evidente ao revisitarmos o surgimento das três 

organizações que serão analisadas.  

 

1.6. Bem comum, mundos possíveis e o incentivo ao empreendedorismo social 

 O surgimento da definição “empreendedorismo social” esbarra com a fundação 

da Ashoka, Skoll Foundation e Schwab, do ponto de vista de seus fundadores. Um ator 

social que se autodenomina fundador do termo e de uma instituição – a Ashoka – é Bill 

Drayton. A organização foi fundada pelo empresário em 1980 para apoiar “inovadores 

para o público” ou “empreendedores do público”. Atualmente, com o termo 

“empreendedorismo social” já bem difundido, Drayton – CEO da organização - define 

seus agentes como “aqueles que reformam ou revolucionam o modelo de produzir valor 

social nas áreas da educação, da saúde, do ambiente e do acesso ao crédito, encontrando 

novas e melhores formas de fazer as coisas”. Ainda no site da própria instituição, divulga-

se que o empreendedorismo social é, de certa maneira, uma forma de empreendedorismo, 

com a diferença de não ser orientado para negócios e economia. Os empreendedores 

sociais são descritos como “semelhantes aos empreendedores de negócio”. Há, logo de 

partida, um paradoxo intrínseco a essa definição. A organização, que se define como 

pioneira, diz realizar “transformações de alto impacto social”, por meio da atuação de 

seus participantes, os fellows, rigorosamente selecionados:  

Graças ao seu rigoroso e qualificado processo de seleção voltado para 
a busca permanente por inovação, ao apoio dado aos empreendedores 
sociais nos diferentes estágios de desenvolvimento de suas ideias e ao 
investimento realizado em pessoas, e não em projetos, a Ashoka se faz 
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uma organização única, diferenciada no contexto do setor social no 
Brasil e no mundo. 

 

 A Ashoka se posiciona, então, como uma organização capaz de ajudar a construir 

um mundo sem sofrimento, como sugere a tradução do nome da instituição que, em 

sânscrito quer dizer “ausência de sofrimento”. 

 A Schwab Foundation guarda diversas semelhanças em relação à Ashoka. 

Também foi fundada por um renomado empresário - Klauss Schwab – em um momento 

histórico semelhante, a década de 1990. A definição da instituição oferecida por seu site 

sugere o mesmo paradoxo encontrado na definição do empreendedorismo social dado 

pela Ashoka. A Schwab Foundation diz ter-se originado com o objetivo de “promover 

soluções empresariais e com um compromisso de gerar impacto social para bases”. Ou 

seja, as diretrizes que regem essas instituições replicam a dinâmica empresarial. A 

instituição define o empreendedor social como a “combinação das características 

representadas por Richard Branson17 e Madre Teresa”. O caráter empresarial fica ainda 

mais evidente a partir do momento em que a referência é a figura de um bem-sucedido 

empresário bilionário.   

A Skoll Foundation possui características que endossam a semelhança encontrada 

entre as instituições anteriormente descritas. Fundada em 1999 pelo empresário Jeffrey 

Skoll, tem por objetivo “impulsionar mudanças de larga escala, ao conectar e investir em 

empreendedores sociais inovadores que ajudem a resolver os problemas mais urgentes do 

mundo”. Para a organização, os empreendedores sociais são “agentes sociais que criam 

inovações que alteram o status quo e transformam o mundo para melhor”. Uma vez mais 

se destaca o modus operandi empresarial atrelado ao objetivo de revolucionar o mundo, 

por meio de ações que combatam suas mazelas. Vale ressaltar também que, nos três 

exemplos, os fundadores das instituições ganham notoriedade e reconhecimento por se 

dedicarem a questões sociais. 

 As referências de empresários de sucesso em busca de trabalhos associados à 

geração de um bem comum que favoreça a toda sociedade fica evidente nos três exemplos 

descritos. A ética capitalista também se torna iminente nessas organizações, todas de 

                                                           
17 A saber: Richard Branson é um empresário britânico bilionário, dono de mais de 400 empresas. 
(Disponível em: <http://veja.abril.com.br/noticia/internacional/richard-branson-negocios-importa-
conseguir-criar-algo-especial>. Acesso: 15 abr. 2014). 
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caráter global, evidenciado a preponderância desse sistema. A conexão entre a busca pelo 

bem comum por meio da lógica de mercado não é essencialmente natural, mas assim se 

torna por meio do novo espírito do capitalismo, conforme destacam Boltanski e Chiapello 

(2009). Em sua releitura das teses de Weber (2004), os autores afirmam que  

o capitalismo é, provavelmente, a única, ou pelo menos a principal, 
forma histórica ordenadora de práticas coletivas perfeitamente 
desvinculada da esfera moral, no sentido de encontrar uma finalidade 
em si mesma (...). A justificação do capitalismo, portanto, supõe a 
referência a outros construtos de outra ordem, da qual derivam 
exigências completamente diferentes daquelas impostas pela busca do 
lucro (2009, p. 53).   

 

A busca por algum tipo de lucro ou mesmo por se conseguir uma dinâmica de 

atuação em larga escala e que seja financeiramente sustentável não é essencial para a 

busca do bem comum. Mas, inseridos no contexto do espírito capitalista, os 

empreendedores sociais necessitam desses pré-requisitos em seus discursos e em suas 

atuações para que ganhem relevância e legitimação.  

Os discursos fundantes das organizações observadas replicam claramente a lógica 

capitalista a partir de uma perspectiva global, como podemos observar no seguinte 

exemplo encontrado no site da Skoll Foundation:  

Nos últimos 10 anos, identificamos e cultivamos os empreendedores 
sociais mais bem-sucedidos do mundo. Esses líderes extraordinários e 
suas organizações estão criando modelos inovadores que podem 
desencadear mudanças em grande escala para os problemas sociais 
aparentemente insolúveis. Cada um de nossos empreendedores sociais 
opera com outros empreendedores em um ecossistema resistente a 
mudanças, complexo e repleto de interesses, mas o timing é tudo. Há 
momentos em que a dinâmica de um ecossistema muda e esse “ponto 
de inflexão” apresenta oportunidade de mudança e ação nesse 
ecossistema, que terá impacto descomunal. (...). Os empreendedores 
sociais permanecem como centrais para nossa estratégia, porque sua 
visão e atuação inovadora estão no centro da nossa esperança para um 
mundo sustentável de paz e prosperidade (tradução nossa). 
 
 

De forma geral, para gerar o engajamento pessoal em busca de acumulação, o 

capitalismo precisa incorporar um “espírito capaz de oferecer perspectivas sedutoras e 

estimulantes de vida, oferecendo ao mesmo tempo garantia de segurança e razões morais 

para se fazer o que se faz” (BOLTANSKI e CHIAPELLO, 2009, p. 58). A busca por 

razões morais associadas à prática laboral, por trabalhar em algo que você acredita, para 



 

36 
 

melhorar a sociedade, torna-se cada vez mais evidente no período em que vivemos, 

marcado pela crise do terceiro espírito do capitalismo. 

As instituições dedicadas ao empreendedorismo social assumem a função de 

identificar agentes, publicizar e legitimar as ações dos empreendedores sociais, a partir 

da construção de mundos possíveis (LAZZARATO, 2006), responsáveis por amenizar 

problemas enfrentados na contemporaneidade. Esse conceito refere-se à construção de 

mundos agenciados coletivamente, e evidenciados pela comunicação (LAZZARATO, 

2006, p. 25). “Possível” não se refere a uma ideia abstrata, mas sim “algo que existe 

perfeitamente, mas não existe fora daquilo que o expressa (enunciado, rosto ou signo) nos 

agenciamentos coletivos de enunciação” (idem). E é nesse campo do enunciado que as 

instituições de empreendedorismo social constroem seus universos. No interior de cada 

mundo possível, existem elos simbólicos, que estimulam a ação cooperativa entre seus 

participantes, como podemos observar por meio do site da Ashoka: 

Os empreendedores sociais da Ashoka fazem parte de uma rede mundial 
de intercâmbio de informações, colaboração e disseminação de projetos 
composta hoje por mais de 3500 empreendedores localizados nos 
diversos países em que atuam (...). Além disso, o Centro de 
Competência para Empreendedores Sociais – uma parceria da Ashoka 
com a McKinsey & Company – oferece para a rede de empreendedores 
sociais a adaptação e transferência de conhecimentos, práticas, 
ferramentas de gestão e planejamento do setor privado para o setor 
social. 

 

Cria-se, assim, um sentimento de pertencimento. Os sujeitos tentam construir 

possibilidades, mas é importante ressaltar que todas elas acontecem somente dentro da 

lógica do capital. O empreendedorismo social constitui um campo simbólico 

(BOURDIEU, 2006) que abriga as mais diversas instituições, fundações, e, de maneira 

geral, organizações voltadas ao bem comum por meio de um sistema empreendedor. 

Exploraremos os campos que englobam o empreendedorismo social e com ele interagem 

no próximo capítulo. No caso da própria Ashoka, podemos observar a construção de uma 

rede de agenciamentos por meio de sua página no Facebook: Changemakers da Ashoka18. 

Nesse espaço, divulgam-se iniciativas de empreendedores sociais ao redor do mundo, 

notícias referentes ao empreendedorismo social e materiais que buscam inspirar para a 

atuação empreendedora. 

                                                           
18 Disponível em: <https://www.facebook.com/ChangemakersPT?fref=ts>. Acesso: 14 de set. 15. 

https://www.facebook.com/ChangemakersPT?fref=ts
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Há uma orquestração de vozes que reitera a ideologia em torno do 

empreendedorismo social. Essas vozes estão alinhadas com o ideário utópico pragmático 

de sociedade empreendedora proposto por Peter Drucker (2011), em que o 

empreendedorismo guiará não apenas a economia, mas toda a sociedade. Os diversos 

meios de comunicação (Folha de S. Paulo, Globo.com, Catraca Livre) descritos 

demonstram a abrangência desse ideário e, nesse exemplo, endossam a proposta da 

Ashoka. 

Figura 6: exemplo de material disponibilizado pela Ashoka em sua página do Facebook. 

Figura 7: assim como a imagem anterior, nota-se que as informações presentes na rede social da instituição 
endossam o empreendedorismo social como principal saída para um novo projeto de sociedade. 
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Ao observarmos as três instituições analisadas (Ashoka, Schwab e Skoll 

Foundation), percebemos similaridades relevantes em diferentes aspectos. Além de 

surgirem em um período bastante emblemático de acordo com o terceiro espírito do 

capitalismo e terem sido fundadas por reconhecidos empresários, cada instituição, dentro 

desse campo simbólico mais amplo, delimita seu mundo possível, busca atrair 

participantes para esses mundos, estabelecidos em torno da ideia de bem comum, 

universal. A lógica organizacional, presente nos discursos das organizações estudadas, 

expande-se para os indivíduos que dela fazem parte. Esses são mundos pensados, 

imaginados. Lazzarato, ao discorrer sobre os mundos possíveis, leva em consideração a 

lógica empresarial:  

a empresa que produz um serviço ou uma mercadoria cria um mundo. 
Nessa lógica, o serviço ou o produto – da mesma maneira que o 
consumidor e o produtor – devem corresponder a esse mundo. Esse 
último precisa estar inserido nas almas e nos corpos dos trabalhadores 
e consumidores. (LAZZARATO, 2006, p. 99). 

 

No caso do empreendedorismo social, podemos entender que o discurso que 

constrói a forma de atuação corporativa concebe um mundo. E que esse mundo criado 

existe intrinsecamente em quem faz parte dele. Assim, os mundos idealizados pelas 

instituições pela sua maneira de agir incorporam os seus participantes e também todos os 

que com elas se envolvem. Essa relação se torna ainda mais próxima com o 

entrelaçamento que se observa entre os participantes desses mundos e pela maneira como 

os limites entre vida pessoal e profissional se tornam cada vez mais tênues no momento 

histórico em que nos encontramos. Aliás, pode-se entender nesse sentido uma 

aproximação entre as teorias apresentadas por Boltanski e Chiapello (2009) e Lazzarato 

(2006), já que o terceiro espírito do capitalismo propicia todas as condições básicas para 

que seja possível a construção de mundos possíveis. 

  No site da Ashoka, por exemplo, a ideia desse mundo possível construído fica 

bastante evidente pela maneira como a instituição define sua atuação e a dos seus 

participantes. A organização apresenta, em seu site, um gráfico que tem o objetivo de 

demonstrar como o “mundo” institucional da organização se configura19:  

                                                           
19 Diagrama disponível em: <https://www.ashoka.org/approach>. Acesso: 20 abr. 14.  

https://www.ashoka.org/approach
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 O diagrama evidencia como indivíduo, grupo e setor se relacionam, e essa imagem 

traduz a ideia de uma esfera incorporar as menores. O empreendedor social faz parte de 

um grupo maior, já que a Ashoka “identifica e investe em empreendedores sociais líderes 

e os ajuda a alcançar impacto social máximo” (tradução nossa). Isso é possível por meio 

de grupos e redes de empreendedores unidos pela Ashoka, para que possam trabalhar 

conjuntamente e maximizar sua atuação social: “Ashoka envolve comunidades de 

empresários e desenvolve padrões de colaborações eficazes que mudam campos inteiros”. 

Por meio de uma rede global20 com esses agentes de mudança, a instituição diz criar as 

condições necessárias para que a atuação sustentável de todos os participantes seja 

possível. 

 

                                                           
20 Disponível em: <https://www.ashoka.org/globalizer>. Acesso: 20 abr. 14. 

Figura 9: esquema representativo da atuação globalizada da Ashoka. 

Figura 8: diagrama que define a estrutura da Ashoka e a inserção de seus “fellows” nesse modelo. 

https://www.ashoka.org/globalizer
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 O conceito de rede, de atuação global e de parcerias, presente nessa definição 

encontrada na Ashoka, é também presente nas demais organizações. Trata-se de uma 

lógica que define não só o contexto do empreendedorismo social, mas se amplia para a 

cena contemporânea: o mundo conexionista (BOLTANSKI e CHIAPELLO, 2009). Esse 

conceito prevê uma crescente intersecção entre vida privada e vida profissional, 

ocasionando uma nova associação entre qualidades e características pessoais e 

profissionais, que outrora não necessariamente dialogavam: “Torna-se então difícil fazer 

a distinção entre o tempo da vida privada e o tempo da vida profissional, entre jantares 

com amigos e jantares de negócios, entre elos afetivos e relações úteis” (BOLTANSKI e 

CHIAPELLO, 2009, p. 193). Para o empreendedorismo social essa se torna uma dinâmica 

bastante recorrente.  

As barreiras entre atuação profissional e pessoal se liquefazem diante da mescla 

entre buscar autorrealização por meio da profissão, ou mesmo quando se dá a busca pelo 

melhor desempenho dos empreendimentos.  Por meio do exemplo citado, evidencia-se 

que, de maneira global, a “Ashoka cria infraestrutura necessária, como o acesso ao 

financiamento social (...) e quadros de parcerias”, tudo isso para que seja possível 

proporcionar “valor social e financeiro” para os participantes. Assim como a Ashoka, a 

Skoll Foundation, por exemplo, também explicita em seus discursos a lógica do mundo 

conexionista.21 

 Parcerias, “ecossistema”, financiamento, infraestrutura, são apenas alguns dos 

indicativos da realização de uma possibilidade de mundo. “A expressão e a efetuação dos 

mundos e das subjetividades nele inseridas, a criação e a realização do sensível (desejos, 

crenças, inteligências) antecedem a produção econômica” (LAZZARATO, 2006, p. 100). 

No caso da atuação dos empreendimentos sociais, a produção econômica se realiza em 

função do apoio a uma causa, mas ainda assim, a realização do sensível antecede qualquer 

produção tangível.  

A construção da lógica do empreendedorismo social encontra-se subjugada, 

tensionada pela necessidade de pertencimento ao modelo capitalista. É preciso adequar-

se ao mercado, ao sistema vigente. Como destaca Lazzarato (2006, p. 101),  

                                                           
21 “Cada um de nossos empreendedores sociais opera com outros empreendedores em um ecossistema 
resistente a mudanças, complexo e repleto de interesses”. 
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nossa ‘liberdade’ é exercida exclusivamente para escolher dentre 
possíveis (mundos) que outros instituíram e conceberam. Ficamos sem 
o direito de participar da construção dos mundos, de formular 
problemas e de inventar soluções, a não ser no interior de alternativas 
já estabelecidas. 

 

Como observamos no exemplo dos posts do Facebook da Ashoka, a proposta é a 

de “salvar o mundo”, mas se pressupõe a manutenção do sistema vigente. Atuar como 

empreendedor social é uma opção que mantém a lógica racional - já que conta com a 

manutenção do modelo de trabalho característico de um empresário - mas se torna mais 

relevante, por dar destaque ao engajamento de se trabalhar para o bem da humanidade. 

Ou seja, é imperativo se engajar, trabalhar por um “propósito”, buscar realização 

profissional/pessoal. O conceito de engajamento se apresenta de forma bastante relevante 

na passagem do segundo para o terceiro espírito do capitalismo, conforme apontam 

Boltanski e Chiapello (2009). Os anos 60 e 70 foram marcados pela busca ferrenha por 

mais autonomia nos postos de trabalho, em contraponto à maneira como o capitalismo 

industrial alienava os trabalhadores e cerceava sua liberdade (p. 130). A aspiração por 

mais autonomia e expressão se originou de reivindicações políticas da “esquerda, 

sobretudo do movimento de autogestão, ressaltavam a continuidade entre seus 

engajamentos da juventude e as atividades por eles desenvolvidas (...), visando tornar 

mais atraentes as condições de trabalho” (idem). Seria uma forma de tornar o mundo do 

trabalho mais humano. Entretanto, como apontam os autores, essa também pode ser uma 

forma de exploração (p. 131).  

Enquanto o sistema taylorista pressupõe o trabalho humano similar ao de 

máquinas bem encadeadas,  

os novos dispositivos, que exigem engajamento maior (...), integrando 
as contribuições da psicologia pós-behaiviorista e das ciências 
cognitivas, justamente por serem mais humanos, penetram com mais 
profundidade no íntimo das pessoas que – como se espera – devem 
‘doar-se’ – conforme se diz – ao trabalho, possibilitando a 
instrumentalização dos seres humanos naquilo que eles têm de 
propriamente humano. (BOLTANSKI e CHIAPELLO, 2009, p. 132). 

 

Roseli Fígaro, ao discorrer sobre os diferentes momentos históricos do mundo do 

trabalho, destaca de que forma o modelo industrial se alterou a partir do pós-Segunda 

Guerra e que “o modelo da planta industrial de organização linear e produção em larga 

escala foi substituída pela organização flexível e a produção em escopo” (FÍGARO, 2003, 



 

42 
 

p. 4). No caso específico do Japão, desenvolveu-se o modelo toytotista, posteriormente 

adotado por outros países, centrado “no tripé filosófico-ideológico-comunicacional 

kaizen-kanban-just-in-time22. O centro dessa estratégia discursivo-organizacional estava 

(e está) na eliminação de hierarquias e postos de trabalho, no desenvolvimento da 

autodisciplina do trabalhador” (FÍGARO, 2003, p. 5). A responsabilidade passa para as 

mãos do trabalhador, convocado a explorar ao máximo suas potencialidades para atingir 

e superar metas, agir de forma exemplar para que toda a empresa possa funcionar. É nesse 

sentido que o “engajamento do saber profissional do trabalhador deu novo alento ao 

capital” (idem). Para Boltanski e Chiapello (2009), essa foi uma das principais chaves 

para a superação do momento crítico do segundo espírito do capitalismo. 

A busca por condições mais humanas de trabalho foi transposta para uma nova 

lógica, que prevê uma associação ainda mais direta entre homem e trabalho. Ao invés de 

ser uma forma de atribuir maior liberdade aos trabalhadores, tornou-se uma maneira, em 

certo sentido perversa, de mantê-los aprisionados em seus afazeres. Essa dinâmica, 

entretanto, é revestida da proposta de autorrealização e é posta como uma forma de 

alcançar a felicidade.  

Ao observarmos o campo do empreendedorismo social, nota-se a presença da 

lógica de engajamento como discurso retórico: “Esse motor retórico, ciclicamente 

retroalimentado, reveste o capitalismo com o apelo de novos estímulos ao engajamento 

no próprio sistema, para continuar a ser ‘inspirador’ aos quadros de trabalhadores, 

empreendedores, agentes das gerações seguintes” (CASAQUI, 2014, p. 7). O 

engajamento é entendido como basilar para a constituição de um novo projeto de 

sociedade, de um novo mundo possível (LAZZARATO, 2006) que é viabilizado por meio 

do empreendedorismo social. O projeto Dive In, já citado anteriormente, oferece 

diretrizes referentes ao empreendedor social, dentre as quais está o “engajamento em um 

processo de inovação, adaptação e aprendizado contínuos”, o que evidencia a lógica do 

novo espírito do capitalismo. O site da organização possui um gráfico chamado “Formas 

puras de engajamento” (Figura 10), que apresenta o empreendedorismo social como mais 

                                                           
22 Nota da autora: Kaizen significa mudar para melhor, ou seja, a autodeterminação na busca do constante 
aperfeiçoamento do trabalho; kanban, sistema supermercado que inverte o fluxo da organização da 
produção conforme a venda de mercadoria; just-in-time, relaciona-se aos fluxos e ao tempo de entrada e 
saída de mercadorias e matérias-primas. 



 

43 
 

potente e direta maneira de se alcançar um melhor resultado para “criar e sustentar um 

novo equilíbrio”23. 

 

O empreendedor social precisa ser engajado, buscar incessantemente inovações, 

atuar de forma “robusta, sem limitação por recursos disponíveis”, ter “senso de 

responsabilidade”. Seu sucesso ou seu fracasso são de sua inteira e exclusiva 

responsabilidade, independente das circunstâncias ou dos recursos que tenha à sua 

disposição. Nesse contexto, não ser bem-sucedido, não ser feliz ou não se autorrealizar 

por meio do trabalho é entendido como sinônimo de fracasso. Conforme apontado por 

Casaqui (2014), a lógica empreendedora, presente nas sociedades capitalistas, apresenta 

o culto à performance (EHRENBERG, 2010) como essencial em todas as esferas de vida:  

A competitividade vira regra de forma generalizada, como uma lógica 
neoliberal que nos coloca em constante vigilância e tensionamento: 
precisamos ser produtivos, alcançar performances de excelência, nos 
transformar em mercadorias desejáveis (BAUMAN, 2008, p. 82), 
devemos assumir a responsabilidade individualizada sobre nossos 
fracassos, nos parâmetros estabelecidos por essa cultura (CASAQUI, 
2014, p. 7). 

 

                                                           
23 Disponível em: <http://divein.social/inovacao-social-e-empreendedorismo-social-o-que-sao-e-por-que-
importam/>. Acesso: 06 jul. 15. 

Figura 10: gráfico representativo apresentado pela organização Dive In para localizar o perfil do 
empreendedor social em relação às possibilidades de engajamento social. 

http://divein.social/inovacao-social-e-empreendedorismo-social-o-que-sao-e-por-que-importam/
http://divein.social/inovacao-social-e-empreendedorismo-social-o-que-sao-e-por-que-importam/
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A dinâmica do empreendedorismo social abarca propostas relacionadas à forma 

de atuação pragmática e à ideia de construção de um novo projeto de sociedade. O 

empreendedor social é instigado a se tornar o protagonista dessa cena, a ser um 

profissional exemplar, repleto de sonhos e ideais para melhorar o mundo. Nesse sentido, 

“é inegável a intersecção desse imaginário com o novo espírito do capitalismo” 

(CASAQUI, 2014, p. 15), a aura nobre da atuação “social” reforça a dinâmica do sistema 

vigente e o empreendedor social se torna um modelo exemplar de performance individual 

e autorrealização. 

  

1.7. Reflexividade e o empreendedorismo de si 

 No mundo conexionista as barreiras entre vida pessoal e vida profissional estão 

cada vez mais tênues, conforme apontamos. Assim, você se torna seu maior capital e as 

competências técnicas pressupõem, cada vez mais, características pessoais. Nessa 

encruzilhada, alcançar a felicidade se desenha quase como uma busca incessante por 

realização profissional – que, em grande parte, inclui a ideia de realização pessoal. Há 

certa forma de imposição pela busca de autorrealização, de manter o sujeito ainda mais 

atrelado ao seu trabalho, sem que se sinta, entretanto, “explorado”. Seguindo lógica 

semelhante, o conceito de autonomia também se apresenta como uma forma de atribuir 

mais “liberdade”, mas, historicamente, a iminência da valorização da autonomia está 

atrelada ao aumento de responsabilidades e à diminuição de direitos trabalhistas 

(BOLTANSKI e CHIAPELLO, 2009, p. 430). Esse é mais um fator crítico do segundo 

para o terceiro espírito do capitalismo: 

ganhos de liberdade ocorreram em detrimento das reivindicações (...): 
grande parte das pessoas em vez de se libertar, foi precarizada, 
submetida a novas formas de dependência sistêmica, e obrigada a 
enfrentar com mais solidão exigências indefinidas, ilimitadas e 
torturantes de autorrealização e autonomia (Ehrenberg, 1998)” 
(BOLTANSKI e CHIAPELLO, 2009, p. 438).  

 

 Ou seja, “se você é seu próprio chefe”, todas as responsabilidades, sucessos e 

insucessos derivam de suas potencialidades ou fraquezas. Nesse sentido, o empreendedor 

representa esse perfil de forma bastante contundente, por ser discursivamente entendido 

como profissional criativo, com senso para a inovação, além de resiliente e persistente. 
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A ilustração presente no Portal Empreendedor24 é bastante icônica, ao ressaltar 

que trilhar o caminho correto para o sucesso depende somente do esforço de quem o trilha. 

Não importa quão dificultoso seja, ou quantas opções ou falsas rotas existam. “Sim, o 

caminho existe!”. E o jogo simbólico dos elementos evidencia que “só depende de você”. 

A figura do empreendedor social alia os elementos presentes no empreendedor, com o 

diferencial de que sua atuação visa gerar o bem ao próximo. 

Por mais que as condições externas não sejam favoráveis, como os momentos de 

crises econômicas vivenciadas globalmente, ainda assim seu sucesso está “em suas 

mãos”. Mônica Lopes oferece um olhar crítico ao destacar que 

O empreendedorismo tem vindo, assim, a ser transformado na panaceia 
que solucionará os graves problemas do desemprego desencadeados 
pela crise, através das políticas de apoio ao empreendedorismo de base 
tecnológica e de inovação, e que atenuará os impactos da crise através 
das iniciativas solidárias do microempreendedorismo, do 
empreendedorismo social e do empreendedorismo económico 
solidário. [...]. Tudo pesado, tudo leva a crer que a retórica do 
empreendedorismo e a tónica nas oportunidades de negócio produzidas 
pelas crises reforcem de forma clara o mito da autorrealização e do 
individualismo (LOPES, 2012 apud CASAQUI, 2013, p. 871). 

 

                                                           
24 Figura disponível em: <http://empreendedor.com.br/empreendedorismo/sim-o-caminho-existe/>. 
Acesso: 05 jul. 15.   

Figura 11: imagem representativa do empreendedor e sua maneira de responder a desafios. 

http://empreendedor.com.br/empreendedorismo/sim-o-caminho-existe/
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O conceito de empreendedorismo se difunde de diversas formas: empreendedores, 

microempreendedores, empreendedores sociais, ou mesmo absorve o conceito do 

empreendedorismo ao trabalhar para uma empresa. De acordo com Casaqui (2014), é 

preciso ser um “intraempreendedor”, ou seja, um agente engajado, inovador, responsável 

por sua gestão e em busca de melhorias constantes em seu posto de trabalho. Há também 

“intraempreendedor social”, “incorporado ao sistema capitalista para renovar a cultura 

organizacional e projetá-la para um futuro imaginado pelo próprio sistema” (CASAQUI, 

2014, p. 8). A necessidade de uma nova relação moral que leve a um engajamento cada 

vez maior fica bastante evidente.  

Revela-se o espírito do tempo que revisita a lógica de vocação – apontada por 

Weber – para gerar o envolvimento ao trabalho desempenhado. Há, entretanto, uma 

distinção, já que o discurso relacionado à vocação está distante dos preceitos 

exclusivamente religiosos. Mas a temática da vocação, a busca por autorrealização e o 

individualismo crescem exponencialmente. Historicamente, percebe-se o fortalecimento 

do conceito de vocação, apesar de suas alterações, no desenrolar do novo espírito do 

capitalismo. A lógica do engajamento e da mobilização, em busca da autorrealização, são 

vieses dessa trajetória e se encontram diretamente associados à dinâmica presente nos 

discursos do empreendedorismo social. O conceito de que cada pessoa tem qualidades 

únicas é um advento próprio da modernidade, momento a partir do qual “o eu é visto 

como um projeto reflexivo, pelo qual o indivíduo é responsável” (GIDDENS, 2002, p. 

74). De acordo com o autor, é a partir da modernidade que se oferece uma extensa gama 

de possibilidades de escolhas para o sujeito, e cada vez menos auxílio para que se realizem 

as escolhas.  

Cabe ao próprio indivíduo administrar riscos e oportunidades. E é o trabalho que 

cada vez mais “condiciona as oportunidades de vida” (GIDDENS, 2002, p. 80). 

Ehrenberg (2010) trata da temática vocacional e o papel do trabalho associado à 

felicidade: “a empresa deveria tornar-se para nós não apenas o lugar e o símbolo da 

obrigação do trabalho, mas a expressão de um código de conduta necessário em um 

universo marcado pela incerteza” (EHRENBERG, 2010, p. 45). Mas, com o 

esvaziamento do lugar outrora ocupado por grandes empresas e pelo Estado, esse pretenso 

código de conduta não mais nos é apresentado de forma tão clara.  

Giddens dialoga com Ulrich Beck em relação às mudanças emblemáticas que 

caracterizam o período que se estabeleceu após a modernidade. Para Beck, a partir da  
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modernidade desenvolvida, que surgiu para anular as limitações 
impostas pelo nascimento e para oferecer às pessoas uma posição na 
estrutura social em razão de suas próprias escolhas e esforços, emerge 
um novo tipo de destino ‘adscrito’ em função do perigo, do qual 
nenhum esforço permite escapar (2010, p. 8). 

 

Ou seja, a sociedade industrial teria dado lugar a uma outra forma de sociedade, 

definida a partir dos riscos a que todos estamos sujeitos. Os riscos assumem um caráter 

global e não mais atingem, exclusivamente, as minorias. Se antes haviam muros, prisões, 

campos de concentração, por exemplo, agora estamos todos à mercê de uma possível 

catástrofe natural de grandes proporções. Sejam ecológicos, químicos, genéticos, 

econômicos ou políticos, estamos todos suscetíveis a riscos de ordem global. Os mais 

desfavorecidos são os mais prejudicados diante dos riscos globais, mas, ainda assim, 

todos se tornam alvo. O autor ressalta, entretanto, que a disseminação dos riscos não 

interrompe a lógica capitalista de desenvolvimento, e aborda também de que forma essa 

lógica influencia no processo de individualização e como o mercado de trabalho se 

fortalece diante desse cenário. 

Por meio dessa complexa forma de socialização, os indivíduos passam a depender 

do mercado de trabalho e de diversas outras esferas a ele ligadas, como educação, 

legislação, relação de oferta e consumo, dentre outros. Instituições como classes sociais 

e a família ficam em segundo plano, já que o “projeto biográfico” (BECK, 2010, p. 194) 

assume o protagonismo. Apesar do indivíduo estar mais distanciado de algumas 

estruturas, como a de classes sociais, passa a ser pressionado por outras dimensões, como 

mercado de trabalho, certas formas de padronização que abrangem, inclusive, o consumo. 

Assim, impede-se, em última instância, que haja uma verdadeira emancipação. 

 As trajetórias de vida passam a ser demarcadas por acontecimentos institucionais, 

como entrada e saída da escola, de empregos e assim por diante. O autor ressalta que 

“individualização significa dependência do mercado em todas as dimensões da conduta 

na vida. As formas de subsistência que surgem correspondem a um mercado de massa e 

a um consumo de massa atomizados” (BECK, 2010, p. 195). Além disso, a dimensão do 

coletivo é esvaziada, e se aumenta a pressão sobre o indivíduo, apagando-se, inclusive, a 

força da interferência de fatores externos na realização da sua trajetória de vida. O 

indivíduo passa a ser o único responsável por sua realização pessoal/profissional. Esses 

são elementos que se apresentam nas narrativas de vida dos empreendedores sociais. Com 

frequência os empreendedores sociais destacam de que forma essa escolha mudou suas 
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trajetórias de vida, como se tornam realizados a partir do momento em que assumem esse 

papel social. 

 O chamado “modelo de ação cotidiana” (BECK, 2010), então, pressupõe o ego 

como o núcleo de toda a atuação do indivíduo, gerando uma visão de mundo autocentrada. 

Ao observamos as narrativas de vida dos empreendedores sociais, podemos observar 

exatamente essas características. Além da delimitação dos parâmetros de mercado para a 

construção de suas biografias, os empreendedores sociais destacam, por meio de seus 

discursos, as propostas de “salvar o mundo” tendo como centro sua própria trajetória e 

sua iniciativa.  

No processo de individualização descrito pelo autor, “abrem-se as comportas da 

subjetivação e individualização dos riscos e contradições social e institucionalmente 

produzidas” (BECK, 2010, p. 200). Ou seja, os riscos também assumem um caráter 

pessoal, que se apresentam por meio da atribuição da culpa, como “fracasso pessoal”. Se 

antes situações exógenas poderiam ser apontadas como causadoras de fracassos nas 

trajetórias de vida dos indivíduos, hoje cabe a ele essa responsabilidade. 

A busca pela autorrealização pressupõe a validação do grupo social em que o 

indivíduo está inserido: 

A autorrealização só tem sentido como realização de algo. Ora, por mais 
diversificado que seja aquilo para o que ela possa tender, a 
autorrealização continua dependente da existência de fins cuja 
consecução mereça ser buscada. Mas, segundo C. Taylor, esses fins não 
podem ser puramente individuais; para serem legítimos e valerem os 
sacrifícios que exigem, eles devem estar inseridos em uma 
coletividade” (BOLTANSKI e CHIAPELLO, 2009, p. 433). 

 

O empreendedorismo social pressupõe um modelo de atuação, ressaltado pelas 

instituições que incorporam os sujeitos, que se encaixam nesse padrão em busca da 

proposta “revolucionária” de mudar o mundo. Ou seja, os mundos possíveis 

(LAZZARATO, 2006) construídos pelas organizações oferecem “fórmulas” para que os 

empreendedores sociais se encaixem, reinventem-se para alcançar felicidade, realização 

profissional/pessoal (GIDDENS, 2002). E mais, essa autorrealização se torna socialmente 

legitimada por estar associada à busca pelo bem comum.  

 A expectativa é a de que o sujeito, ao se autorrealizar, torne-se a melhor versão de 

si mesmo, da forma mais autêntica possível. Segundo Charles Taylor, “o ideal moral por 

trás da autorrealização é o de ser mais fiel a si mesmo, em um entendimento 
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especificamente moderno do termo” (2011, p. 25). Ou seja, cria-se uma espécie de padrão 

que deve ser almejado. O autor pontua muito claramente ser essa uma diretriz moral:  

Não se trata apenas de as pessoas sacrificarem seus relacionamentos 
amorosos e o cuidado dos seus filhos na busca de sua carreira (...). A 
questão é que hoje muitas pessoas sentem-se convocadas a fazer isso, 
acham que devem fazer isso, pensam que sua vida seria de algum modo 
desperdiçada ou incompleta caso não fizessem isso (TAYLOR, 2011, 
p. 26). 

 

 O conceito de autorrealização se estabelece socialmente por meio de parâmetros 

e objetivos muito claros e legitimados por diferentes grupos sociais. Apesar da existência, 

ainda que implícita, de tais padrões, a cultura da autorrealização se reveste do ideal de 

autenticidade. Trata-se de uma relação pautada pela tolerância, como destaca Taylor, que 

leva a uma posição de neutralidade (2011, p. 27). Ou seja, todo “projeto pessoal” que o 

indivíduo proponha como forma de se autorrealizar é visto como válido. Os projetos são 

descritos como pertencentes ao self, entretanto, é preciso lhes atribuir visibilidade e 

conseguir o endosso de instituições ou sistemas capazes de lhe atribuir legitimidade. Ou 

seja, é preciso “entrar na intimidade psíquica do modelo público da performance: a 

identidade depende de uma conquista semelhante a um recorde ou a um mercado” 

(EHRENBERG, 2010, p. 51). O autor vai adiante, ao esmiuçar a maneira como a alta 

performance se torna um modelo de ação na contemporaneidade: “As estrelas de cinema, 

da música popular e do esporte eram modelos a que se podiam consumir. A empresa, 

quando adquire o sentido de ação de empreender, simboliza o gosto pelo risco e pela 

performance, torna-se um modelo de ação” (EHRENBERG, 2010, p. 51). No caso do 

empreendedorismo social, o processo se dá de uma forma similar, com algumas 

peculiaridades.  

O empreendedor social se torna um agente que segue o “chamado” para atender 

sua vocação, engajar-se em busca de sua autorrealização e abarca, nesse caminho, o ideal 

do bem comum e a atuação em alta performance, tornando-se uma figura heroica, um 

ideal modelo de cultura (MORIN, 2011) e, de forma pragmática, um modelo de conduta 

(EHRENBERG, 2010). A posição heroica do empreendedor social não lhe é inerente, e 

sim, uma construção discursiva. Esse processo se dá a partir das narrativas de vida desses 

atores sociais, como veremos no próximo capítulo. 

O empreendedor social, de certa forma, legitima a cena empreendedora como um 

todo, por ser autêntico e destacar sua atuação em busca de um propósito: “Essa 
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conjugação entre ‘empreender’ e ‘ser social’, inegavelmente, tem se revelado atraente e 

significativa para parte de uma geração de jovens habilitados tecnicamente, e desejosos 

de aplicar sua competência (...)”. (CASAQUI, 2015, p. 3). Os princípios básicos do 

mercado se mantêm soberanos e a lógica empreendedora passa a ser cada vez mais 

reforçada pela importância simbólica atribuída ao empreendedorismo social. 
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CAPÍTULO 2. ESPAÇO BIOGRÁFICO E A CONSTRUÇÃO DA IMAGEM 

HEROICA DO EMPREENDEDOR SOCIAL 

2.1. Mito e narrativa 

Entenderemos, conforme já apontado, a figura do empreendedor social a partir da 

caracterização mítica que esse ator social assume na contemporaneidade. Para tanto, 

discutimos o papel dos mitos para a constituição da humanidade, e de que forma ele se 

encontra imbricado em nossas raízes culturais. Compreenderemos o conceito do mito por 

meio de três marcos teóricos, que nos propiciarão entendê-lo a partir da cultura (MORIN, 

1973), de seu caráter transcendente na raiz histórica (ELIADE, 1972) e enquanto 

linguagem (BARTHES, 2012), respeitando as particularidades de cada autor. 

 Edgard Morin (1973), em seu texto “Sapiens-Demens”, discorre sobre a 

relevância, para o homem, do entendimento da morte não só como um fato inevitável, ao 

qual todos estamos sujeitos, mas também como um processo de transformação. Essa 

tomada de consciência, que se dá a partir dos neandertalenses, aponta para a 

complexidade do conhecimento consciente que passa a se tornar característica 

fundamental do ser humano. É a partir dessa tomada de consciência sobre a perenidade 

da vida que “o imaginário irrompe na percepção do real e o mito irrompe na visão do 

mundo” (MORIN, 1973, p. 95) e que se constituiu todo um “aparelho mitológico-mágico” 

(idem), para que os homens possam enfrentar a consciência da morte. Os ritos fúnebres, 

por exemplo, seriam formas de lidar com a experiência da morte. 

 Há, então, a relação entre a consciência objetiva referente à mortalidade e a 

consciência subjetiva que diz respeito à ideia de imortalidade ou transmortalidade. Na 

intersecção entre essas duas consciências se forma a chamada “brecha antropológica” 

(MORIN, 1973, p. 96) preenchida por ritos e mitos:   

a irrupção da morte, no sapiens, é, ao mesmo tempo, a irrupção de uma 
verdade e de uma ilusão, a irrupção de uma elucidação e do mito, a 
irrupção de uma ansiedade e de uma segurança, a irrupção de um 
conhecimento objetivo e de uma nova subjetividade e, principalmente, 
de sua ligação ambígua (idem). 

 

Morin aponta a importância de entendermos o mito como característica 

fundamental para a constituição dos homens “sapientais” e do universo simbólico. A 

partir do surgimento do universo simbólico, passa a existir a necessidade humana de 

produzir narrativas, como forma de transmitir as histórias e os mitos. Mircea Eliade 
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(1972) também estuda o papel do mito, em perspectiva distinta da estudada no século 

XIX, em que as histórias míticas estavam atreladas a características negativas, como 

“invenções”. O autor busca analisar o mito a partir das sociedades arcaicas, em que 

representam “’histórias verdadeiras’ e, ademais, extremamente preciosas por seu caráter 

sagrado, exemplar e significativo” (ELIADE, 1972, p. 7). Os mitos, como fenômenos 

culturais extremamente complexos, são vistos como modelos de conduta para os homens, 

em sua função de atribuir valor e significado para a existência humana. 

O mito, fruto do imaginário, constitui-se como narrativa, que oferece modelos, 

valores a serem seguidos. O objetivo final seria, assim como encontramos na teoria de 

Morin, atribuir sentido à vida humana e sua finitude: “esse mundo ‘transcendente’ dos 

Deuses, dos Heróis e dos Ancestrais míticos é acessível porque o homem arcaico não 

aceita a irreversibilidade do Tempo” (ELIADE, 1972, p. 124). Nesse universo mítico, não 

há passado cronologicamente demarcado, nem futuro, então não há morte. O mito 

representa uma outra realidade, de outros tempos, de grandes feitos e, além de tudo 

“garante ao homem que o que ele se prepara para fazer já foi feito; e ajuda-o a eliminar 

as dúvidas que poderia conceber quanto ao resultado de seu empreendimento” (ELIADE, 

1972, p. 125). É nesse sentido que podemos entender a importância e a força da figura 

mítica como forma de oferecer segurança frente a cenários de incerteza. 

O mito não representa, entretanto, necessariamente o “bem” ou “valores morais”. 

Sua função maior, como destaca Eliade, é a de oferecer modelos e significados de mundo 

para a existência do homem. O autor ressalta ainda, ao falar de experiências mítico-

religiosas: “quando são comunicadas através de um enredo fantástico e impressionante, 

conseguem impor a toda a comunidade os modelos ou as fontes da inspiração” (ELIADE, 

1972, p. 130, grifo nosso). Ou seja, ao ser narrativizada, a história do mito se estabelece 

como inspiração, como modelo a ser seguido.  

 Eliade (1972) destaca que os “comportamentos míticos poderiam ser reconhecidos 

na obsessão do ‘sucesso’, tão característica da sociedade moderna, e que traduz o desejo 

obscuro de transcender os limites da condição humana” (p. 160). Assim, percebemos que 

os mitos fazem parte da estruturação cultural do homem e ainda prevalecem como 

modelos paradigmáticos a serem alcançados, além de oferecerem ancoragem simbólica 

para o enfrentamento da realidade humana. Esse é um aspecto muito importante para 

compreender de que forma a figura mítica guarda relação com os discursos das narrativas 
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de vida dos empreendedores sociais, faz com que as pessoas se reconheçam nas histórias, 

emocionem-se, admirem essas figuras tidas como heroicas e as tenham como modelares.  

Roland Barthes aborda a temática do mito em seu livro “Mitologias”, que reúne 

textos escritos entre os anos de 1954 e 1956 e estuda o mito como linguagem: “o mito 

depende de uma ciência geral e extensiva à linguística, que é a semiologia” (BARTHES, 

2012, p. 201). O autor já parte do princípio de que o mito é um sistema de comunicação, 

um modo de significar (2012, p. 199). Assim, “tudo pode constituir um mito, desde que 

seja suscetível de ser julgado pelo discurso” (idem). O autor reforça a possibilidade de 

que tudo possa se converter em mito, e que, apesar de haver mitos muito antigos, é a 

História que determina a permanência discursiva do mito como tal, a mitologia não teria 

como “surgir da ‘natureza’ das coisas” (BARTHES, 2012, p. 199). O autor localiza o 

estudo do mito a partir da semiologia, para que seja possível entender o sistema de 

significações a ele atrelado. Do ponto de vista semiológico, o significante é o termo final 

do sistema linguístico, chamado de sentido, e o termo inicial do sistema mítico, chamado 

forma (grifo nosso). O significante do mito é, ao mesmo tempo, sentido e forma. 

Enquanto sentido, ele se encontra repleto de significações, “postula um saber, um 

passado, uma memória, uma ordem comparativa de fatos, de ideias, de decisões” 

(BARTHES, 2012, p. 208). Já enquanto forma, “o sentido afasta sua eventualidade; 

esvazia-se, empobrece, a história evapora, permanece apenas a letra” (idem). Ou seja, ao 

se tornar forma o mito se consolida e restringe o sentido. 

É a partir dessa perspectiva que se demonstra que a forma do mito esvazia o 

sistema de valores contido no sentido: “a forma não suprime o sentido, apenas o 

empobrece, afasta-o, conservando-o à sua disposição. Cremos que o sentido vai morrer, 

mas é uma morte prorrogada: o sentido perde o seu valor, mas conserva a vida, que vai 

alimentar o mito” (BARTHES, 2012, p. 209). Nesse movimento de esvaziamento de 

sentido, o mito se consolida e permanece. O leitor de um mito não percebe essa relação. 

Para ele, há uma espécie de relação direta entre significante e significado. Segundo 

Barthes (2012): “o consumidor do mito considera a significação como um sistema de 

fatos: o mito é lido como um sistema factual, ao passo que é apenas um sistema 

semiológico” (p. 223). Assim, o mito representa uma fala despolitizada. 

 Por ser parte de um processo de naturalização, a instauração de um mito endossa 

a manutenção da ideologia vigente. O mito fala sobre as coisas, mas as naturaliza, dando 

a impressão de ser algo que “sempre foi assim”:  
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Passando da história à natureza, o mito faz uma economia: abole a 
complexidade dos atos humanos, confere-lhes a simplicidade das 
essências, suprime toda e qualquer dialética, (...) organiza um mundo 
sem contradições, porque sem profundeza, um mundo plano que se 
ostenta em sua evidência, e cria uma afortunada clareza: as coisas, 
sozinhas, parecem significar elas próprias (BARTHES, 2012, p. 235). 

 

A partir do momento em que naturaliza o sentido dos discursos, torna-se mais 

difícil o questionamento, a reflexão sobre o que já está arraigado na sociedade. Como já 

apontado anteriormente, o capitalismo é um sistema que se encontra naturalizado. Assim, 

os mitos que se constroem ao redor da lógica de mercado corroboram para a sua 

manutenção e para que não haja tensionamentos e críticas referentes a ele. Os discursos 

em torno da figura do empreendedor social, imbuída de uma aura mítica, representam 

esse processo. Assim, o mito é apropriado em função do interesse de institucionalidades 

específicas, para a eficácia de seus discursos, dissimulando os interesses e ideologias em 

jogo. 

É inegável o valor transcendente do mito para a constituição do homem e seu 

enraizamento na cultura, conforme apontaram Morin (1973) e Eliade (1972). Entretanto, 

o mito se pretende como um sistema factual, conforme aponta Barthes (2012) e possui 

grande força ao naturalizar os sistemas ideológicos.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2.2. Valor biográfico e histórias de vida exemplares 

A valorização da figura do empreendedor social como herói mítico se dá a partir 

das narrativas de vida desses atores sociais. Nesse processo, conforme apontado 

anteriormente, por meio de Boltanski e Chiapello (2009) e Giddens (2002), valoriza-se a 

individualidade. No mesmo sentido, Arfuch (2010) aponta a valorização da subjetividade 

a partir da modernidade, e destaca que esse processo se deu por meio das narrativas de 

vida que se tornaram, culturalmente, objetos temáticos. Como resultado, temos uma 

maior presença midiática de histórias que ressaltam as individualidades, até o consumo 

de produtos atrelados ao tema, como livros de autoajuda e o gênero 

biográfico/autobiográfico (idem). 

Para compreender o fenômeno do discurso biográfico de forma mais ampla, 

Arfuch partiu do conceito de espaço biográfico de Lejeune (2008), mas o atualizou, a fim 

de contemplar uma maior gama de leituras culturais. Para Lejeune, espaço biográfico 
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refere-se à “narrativa retrospectiva em prosa que uma pessoa real faz de sua própria 

existência, quando focaliza especialmente sua história individual, em particular a história 

de sua personalidade” (p. 49). Já Arfuch reconhece as limitações dessa conceituação, e se 

vale de outros referenciais teóricos para entender “espaço biográfico” como  

uma espacialização (...) onde conflui[em] num dado momento formas 
dissimilares, suscetíveis de serem consideradas numa 
interdiscursividade sintomática, por si só significantes, mas sem 
renunciar a uma temporalização, a uma busca de heranças e 
genealogias, a postular relações de presença e ausência (ARFUCH, 
2010, p. 22). 

 

E, além dessa nova perspectiva de entendimento de espaço biográfico, a autora 

atenta para as inovações midiáticas características da contemporaneidade. A finalidade 

permanece a mesma, compreender a relevância do relato biográfico, a importância “de 

dar conta da espessura do social (...)” (ARFUCH, 2002, p. 24), do contínuo interesse “na 

voz e na experiência dos sujeitos e com a ênfase no testemunhal, essa verdadeira obsessão 

da memória que os marcos simbólicos do novo século e milênio não cessaram de 

estimular” (idem). O interesse nas histórias de vida abarca tanto celebridades quanto 

pessoas “comuns”, já que ambos os perfis promovem as relações de identificação e 

autorreconhecimento e mais, revelam as características do cenário cultural em que estão 

inseridas tais narrativas.  

Todo gênero discursivo está atrelado a um momento histórico, o que implica em 

uma “valoração do mundo” (ARFUCH, 2010, p. 68). Esse conceito bakhtiniano revela 

que os diferentes vieses de um enunciado estão diretamente atrelados a uma ética. Nesse 

mesmo sentido, toda ordem narrativa também pressupõe uma orientação ética. Ou seja, a 

escolha discursiva, por si só, revela importantes referenciais, especialmente os valores 

éticos relativos à sociedade e ao momento histórico vivido. Trata-se de um elemento 

fundamental para entender o que as narrativas nos contam para além de suas histórias. No 

nosso caso, compreender o que as trajetórias de vida dos empreendedores sociais, 

contadas nos sites das organizações a que pertencem, revelam sobre o espírito do nosso 

tempo. 

As narrativas biográficas, de acordo com Bakhtin, constituem-se a partir de três 

tipos de valor biográfico: “um valor heroico, transcendente, que alimenta desejos de 

glória, de posteridade; outro cotidiano, baseado no amor, na compreensão, na 

imediaticidade; e ainda é possível um terceiro, como (...) inacabado, cambiante” 
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(ARFUCH, 2010, p. 70). Narradas a partir da combinação dessas formas de valor 

biográfico, as histórias se constituem não como acontecimentos casuais ou randômicos. 

Elas possuem significado e mais, passam a constituir modelos, a partir da tessitura entre 

essas diversas formas de valor biográfico.  

Milly Buonanno (2011, p. 70) discorre sobre a figura do herói de todos os dias. 

Representados a partir de “pessoas comuns”, são heróis incidentais: 

os únicos que parecem ser reconhecidos e exaltados pela cultura anti-
heroica de hoje em dia, embora tal reconhecimento das virtudes 
heroicas seja tão amplamente conferido que acaba diminuindo-as – 
como praticamente todos são heróis, mesmo que heróis de todos os dias, 
obviamente ninguém é um herói (idem). 

 

Os heróis reúnem, além do valor heroico, também o valor cotidiano. Entretanto, 

tal aproximação é de certa forma incongruente, se levarmos em consideração a definição 

de heroísmo de Featherstone: 

o heroísmo requer coragem, implica sofrimento, expõe a perigos e exige 
o teste supremo de encarar e superar o medo da morte; enquanto a vida 
diária adota desejos por uma existência feliz, guiada pelos prazeres de 
práticas lúdicas e consumistas, recompensada pelas satisfações de 
relações amorosas e atividades sociais e, acima de tudo, o mais 
protegida possível dos acontecimentos perigosos que lembram os seres 
humanos de sua intolerável condição de imortalidade (BUONANNO, 
2011, p. 69). 

 

 Nesse sentido, a atuação “heroica” dos heróis de todos os dias é questionável, 

visto que se confunde, muitas vezes, com a realização de tarefas diárias de forma honesta. 

Como resultado, “o que surge é um descaso ou uma recusa em identificar, em qualquer 

lugar, a distinta diferença – em termos de valores, objetivos e motivações – entre vida e 

ações heroicas” (BUONANNO, 2011, p. 70). A partir do momento que todos são heróis, 

não há de fato heroísmo, como aponta a autora. Percebe-se ser essa uma maneira de dar 

voz a um discurso vazio, incapaz de promover reais transformações.  

Banalizado, o conceito de herói é facilmente atrelado a diversas formas de 

atuação. No caso do empreendedorismo social, temos alguns exemplos bastante claros. 

No site da Skoll Foundation, os vídeos referentes aos projetos dos empreendedores sociais 

estão localizados em abas chamadas “Uncommon heroes” (“Heróis incomuns”) e “The 

new heroes” (“Os novos heróis”), em uma alusão à atuação heroica dos empreendedores 

sociais da instituição. Outro exemplo bastante interessante é o da organização 
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previamente citada no capítulo anterior: The New Heroes. Além do nome da instituição, 

que já diz muito sobre a apropriação dos valores heroicos para definir a atuação dos 

empreendedores sociais, dedica-se uma parte específica do site para diferenciar o que 

seria o conceito “tradicional” do termo e como os empreendedores sociais o 

ressignificam: 

O que é um herói? O American Heritage Dictionary define como herói 
"uma pessoa notável, capaz de realizar proezas, de coragem ou nobreza 
de propósitos, especialmente que arrisca sua vida ou a sacrifica". 

Os heróis que vai encontrar nestas páginas e nesses filmes são diferentes 
daqueles das páginas da maioria dos livros de história (...). Também 
conhecidos como "empreendedores sociais", eles desenvolvem 
inovações que trazem ferramentas e recursos de mudança de vida para 
as pessoas desesperadas por soluções viáveis25 (tradução nossa). 

 

Há uma diferenciação entre os heróis dos “livros de história” e os empreendedores 

sociais que seriam “heróis de todos os dias”. As narrativas enaltecem o valor biográfico 

heroico e evidenciam a possibilidade de ser um herói sem deixar de lado o conforto e a 

segurança de uma vida “comum”, bem estabelecida.  

Assim como Bourdieu (1996) afirmou sermos “vítimas” da ilusão biográfica, 

Arfuch (2010) retoma Bakhtin e seu conceito de fabulismo para dizer ser o objeto 

narrativo de uma biografia ou autobiografia uma verdadeira fábula. As narrativas 

biográficas, entretanto, oferecem aos seus receptores uma espécie de ordenamento da 

vida: 

São laços identificatórios, catarses, cumplicidades, modelos de heróis, 
‘vidas exemplares’, a dinâmica mesma da interioridade e sua necessária 
expressão pública que estão em jogo nesse espaço onde o texto 
autobiográfico estabelece com seus destinatários/leitores uma relação 
de diferença: a vida como uma ordem, como um devir da experiência, 
apoiado na garantia de uma existência ‘real’ (ARFUCH, 2010, p. 71). 

 

                                                           
25 Original em inglês: What is a hero? The American Heritage Dictionary defines the word as "a person 
noted for feats of courage or nobility of purpose, especially one who has risked or sacrificed his or her life." 
 
The heroes you'll meet on these pages and in these films are different from those in the pages of most history 
books. They are not famous politicians or legendary soldiers — yet they have improved the lives of millions 
of people and made the world more secure. Their 'arsenals' are not of weaponry, but of creative ideas, 
dogged determination and a deep belief in their power to change the world. Also known as "social 
entrepreneurs," they develop innovations that bring life-changing tools and resources to people desperate 
for viable solutions. 
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A partir desses preceitos, a autora discorre sobre o valor das estratégias discursivas 

dos relatos biográficos e autobiográficos, a forma como se dão as construções narrativas, 

o que se escolhe ocultar ou contar e como se escolhe contar: “não é tanto o conteúdo do 

relato por si mesmo – a coleção de momentos e atitudes -, mas precisamente as estratégias 

– ficcionais – de autorrepresentação o que importa” (ARFUCH, 2010, p. 73). O caminho 

narrativo também se torna significante. Ou seja, as narrativas biográficas “dão voz” a 

muitos elementos para além das histórias contadas. Elas revelam a ordenação ética 

presente nos discursos, os valores históricos do momento do enunciado, e também a forma 

como os enunciatários querem ser “lidos”. Todos esses fatores se manifestam nos 

“modelos” socialmente apresentados e valorizados na contemporaneidade. 

O empreendedor social personifica, no plano do discurso, diversos valores éticos 

presentes no novo espírito do capitalismo, como podemos observar por meio desse 

exemplo: “Jovens brasileiros apostam na carreira de empreendedor social”26, destaca a 

reportagem jornalística da Folha de S. Paulo: 

Não é ONG, não é filantropia. A empresa social tem CNPJ, paga 
impostos e dá lucro. (...). As empresas sociais avançam em ritmo 
acelerado em todo o mundo. Em países europeus e nos EUA, já há quem 
diga que em pouco tempo todas as companhias nascerão híbridas, isto 
é, terão a vocação social em sua essência. 

 

 Ao longo desse relato midiático, é contada a história de diversos jovens 

empreendedores sociais. Desde o início, já se nota a presença dos valores mercadológicos 

e a influência socioeconômica dos países e regiões reconhecidos como mais 

desenvolvidos: EUA e Europa. Ao narrar a biografia de um dos empreendedores sociais 

entrevistados ao longo da matéria, é possível perceber a escolha do encadeamento dos 

fatos da história de vida de um dos protagonistas:  

O ano era 2006. Tiago Dalvi começou a reparar no talento dos artesãos 
brasileiros, que criavam produtos de qualidade a preços competitivos. 
O único problema é que eles não faziam ideia de como vendê-los (...). 
Dalvi, 26 anos, lembra as dificuldades no início do empreendimento. 
‘Comecei com aquela intenção inocente de mudar o mundo, tropecei 
muito mas aprendi com os erros’”. 

 

                                                           
26 Matéria disponível no site do jornal:  <http://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/1101959-
jovens-brasileiros-apostam-na-carreira-de-empreendedor-social.shtml>. Acesso: 20 de out. 2015 
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O relato apresenta uma moral que atribui significado e valor para o empreendedor 

social. A trajetória se inicia a partir do ideal, da vocação para a realização de um projeto 

social, o percurso percorrido apresenta alguns entraves e dificuldades, mas mesmo esses 

momentos são relatados como essenciais para alcançar o “sucesso”, para construir um 

novo modelo de sociedade. São selecionados os momentos mais significativos, para 

atribuir coerência à história contada e revelar, em última instância, o caráter ideológico 

do que se conta (BOURDIEU, 1996). Essa dinâmica pressupõe a cumplicidade com o 

“biógrafo” (idem), nesse caso, o jornalista. Valor biográfico heroico e cotidiano se 

apresentam nas histórias de vida exemplares (BUONANNO, 2011) dos jovens 

entrevistados pela Folha de S. Paulo: “o que me faz levantar todos os dias é a possibilidade 

de fazer de fato algo para mudar as coisas”, afirma Tony Marlon, também empreendedor 

social.  

 Pudemos entender, a partir do conceito de Giddens (2002), que o indivíduo é um 

ser reflexivo, incompleto, em constante formação. Formação, aliás, que lhe é socialmente 

atribuída a partir da modernidade. Nesse sentido, histórias de vida tidas como exemplares 

revelam sua importância para a formação dos sujeitos na contemporaneidade. Arfuch 

(2010) parte da ideia da não existência de um sujeito essencial para discorrer sobre a 

formação indenitária e a influência dos relatos para o processo de subjetivação. O sujeito 

é “constitutivamente incompleto e, portanto, aberto a identificações múltiplas, em tensão 

com o outro, o diferente, através de posicionamentos contínuos que é chamado a ter” (p. 

80). Ser “chamado” significa atender a diferentes “propostas” sociais. Entretanto, por 

mais que existam essas propostas, cada sujeito é “suscetível de autocriação”, ou seja, não 

se trata de apenas de seguir exatamente os modelos apresentados, mas sim combiná-los: 

Nessa ótica, a dimensão simbólico-narrativa aparece como constituinte: 
mais do que um simples devir dos relatos, uma necessidade de 
subjetivação e identificação, uma busca consequente daquilo-outro que 
permita articular, ainda que temporariamente, uma imagem de 
autorreconhecimento” (idem). 

 

Ou seja, os discursos que são tornados públicos são essenciais para o processo de 

subjetivação e identificação. Para que o sujeito possa se constituir, mesmo diante de sua 

incompletude; e se sentir pertencente, identificar-se, mesmo em um mundo cambiante. A 

partir do aspecto simbólico narrativo é possível delinear a relevância do papel 

(DAHRENDORF, 2012) do empreendedor social em “articulações capazes de 

hegemonizar algum valor compartilhado a respeito do (eterno) imaginário da vida como 
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plenitude e realização” (ARFUCH, 2010, p. 82). A busca por autorrealização, atrela-se a 

ideais imaginários, modelos de cultura (MORIN, 2011), enaltecidos a partir de narrativas 

biográficas. As narrativas se apresentam como discursos, embora, como vimos, não seja 

possível existir “uma” história, um ponto de partida essencial, uma perspectiva 

“verdadeira”. O ato de testemunhar, de falar sobre si, permite o compartilhamento da 

identidade do “eu”. O autor “real” que dá voz a esse testemunho apresenta-se cada vez 

com maior relevância no “espaço midiático contemporâneo, sobretudo por meio da 

entrevista – voz e corpo ‘ao vivo’ (...). É nessa tensão entre a ilusão da plenitude da 

presença e o deslizamento narrativo da identidade que se dirime, talvez paradoxalmente, 

o quem do espaço biográfico (grifo nosso)” (ARFUCH, 2010, p. 131). Nesse contexto, as 

organizações se assemelham a biógrafos, escolhem o que é interessante ser contado ou 

não, qual o melhor fio condutor para cada história. 

 

2.3. A vida como narrativa 

A estética documental é amplamente utilizada como recurso narrativo das 

histórias de empreendedores sociais em importantes organizações, como as analisadas 

nesse estudo. Ao contar uma história, especialmente em biografias e autobiografias, por 

meio de imagens e vídeos, as vidas são organizadas temporal e sequencialmente. Os fatos 

não são evidenciados como aleatórios, imprevistos ou fragmentados.  

As memórias são revisitadas e proporcionam a construção de um olhar 
para o passado. Justamente porque o tempo do passado não pode ser 
eliminado, e é um perseguidor que escraviza ou liberta, sua irrupção no 
presente é compreensível na medida em que seja organizado por 
procedimentos da narrativa, e, através deles, por uma ideologia que 
evidencie um continuum significativo e interpretável do tempo 
(SARLO, 2007, p. 12).  

 

 As histórias de vida são constituídas como narrativas. Em sua obra “Tempo e 

Narrativa”, composta por três livros (1983, 1984 e 1985), Paul Ricoeur discorre sobre a 

conexão entre esses dois eixos e que a narrativa e a experiência humana referente ao 

tempo são indissociáveis. O tempo só se articula a partir da narrativa e a narrativa só se 

configura a partir dos registros temporais: 

Como falar de uma vida humana como de uma história em estado 
nascente se não há experiência que não esteja mediada por sistemas 
simbólicos, entre eles, os relatos, se não temos nenhuma possibilidade 
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de acesso aos dramas temporais da existência contadas a esse respeito 
por outros ou por nós mesmos? (RICOEUR, 1983, p. 141). 

 

Estamos cercados de dispositivos midiáticos dedicados a relatar histórias de vida. 

Biografias e autobiografias disponíveis em livros, documentários cinematográficos, e, 

mais recentemente, reality shows e entrevistas com estética documental, presentes em 

programas de TV, canais de vídeo na Internet (como o YouTube) ou mesmo em mídias 

sociais que oferecem suporte a esses relatos (como Facebook e Twitter). Atribui-se, dessa 

maneira, legitimidade aos relatos e às memórias por eles acessados. Entretanto, como 

destaca Beatriz Sarlo (2007, p. 14), opta-se pela simplificação dos acontecimentos, o que 

“produz uma nitidez argumentativa”. Constrói-se, assim, uma linha do tempo coerente e 

se dá destaque para as memórias que resultem em episódios bem encadeados, para os nós 

que apresentem bons desenlaces.   

Segundo a análise feita por Arfuch (2010, p. 129), é impossível que 

comuniquemos nossa existência. Como humanos, compartilharmos a condição essencial 

que é a “solidão de existir”. Entretanto, possuímos um lugar de enunciação único, que 

nos permite contar algo sobre nós mesmos. De uma maneira geral, nota-se que “produzir 

uma história de vida, tratar a vida como uma história, isto é, como o relato coerente de 

uma sequência de acontecimentos com significado e direção, talvez seja conformar-se 

com uma ilusão retórica, uma representação comum da existência (...)” (BOURDIEU, 

1996, p. 185). O sujeito somente é constituído como sujeito pela linguagem. 

O presente é inevitável ao ato de narrar, ele é hegemônico no momento de 

enunciação. O passado é revisitado e reconstruído para atribuir coerência ao tempo 

presente. “Estendendo as noções de Ricoeur, pode-se dizer que a hegemonia do presente 

sobre o passado do discurso é da ordem da experiência e se apoia, no caso do testemunho, 

na memória e na subjetividade” (SARLO, 2007, p. 49). O sujeito como testemunha 

suporta as experiências apresentadas nos relatos narrativos e lhes atribui autenticidade, 

veracidade.  

Nesse sentido, a identidade narrativa é capaz de ajustar a relação entre tempo e 

narração, entre o que aconteceu de fato – a experiência – e o que será narrado. Atribui-se 

uma lógica de compatibilidade e se evidencia a perspectiva moral da jornada apresentada. 

Ou seja, a construção narrativa acontece de maneira a atribuir significado e valor a 

determinados acontecimentos. Nenhum momento de dissabor ou penúria é em vão. Ao se 
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reconstruir o passado a partir da perspectiva presente é possível “ler” as experiências já 

vividas e “selecioná-las”, atribuir-lhes sentido. 

É essa orientação ética, que não precisa de nenhuma explicitação 
normativa, que vai além de uma intencionalidade, que insiste, talvez 
com maior ênfase, nas narrativas de nosso espaço biográfico, 
indissociável da posição enunciativa particular, dessa sinalização 
espaciotemporal e afetiva que dá sentido ao acontecimento de uma 
história (ARFUCH, 2010, p. 120). 

 

A retórica documental e biográfica é uma estratégia recorrente para a narração 

discursiva das histórias dos empreendedores sociais, presentes nos sites das organizações 

das quais fazem parte. Suas identidades são valorizadas, assim como a forma que se 

engajam em busca do bem comum. Bourdieu afirma, em “A ilusão biográfica”, ser parte 

de um senso comum a ideia da existência de uma trajetória de vida, um caminho, 

direcionado por um fio condutor: 

Sem dúvida, cabe supor que o relato autobiográfico se baseia sempre, 
ou pelo menos em parte, na preocupação de dar sentido, tornar razoável, 
de extrair lógica ao mesmo tempo retrospectiva e prospectiva, uma 
consistência e uma constância, estabelecendo relações inteligíveis, 
como a do efeito à causa eficiente ou final, entre os estados sucessivos, 
assim constituídos como etapas de um desenvolvimento necessário 
(BOURDIEU, 1996, p. 184). 

 

O discurso presente nas trajetórias de vida dos empreendedores sociais revela essa 

dinâmica: a presença prévia da vontade de atuar em prol de causas sociais – a vocação – 

a trajetória percorrida, o momento presente e a prospecção, a intenção de construir um 

novo projeto de sociedade. Em seu estudo de pós-doutoramento (2013), Vander Casaqui 

realizou uma série de 21 entrevistas – 11 com empreendedores sociais brasileiros e 10 

com empreendedores sociais portugueses – que proporcionaram um amplo entendimento 

das trajetórias de vida narrativizadas e as similitudes e diferenças encontradas em relação 

aos dois locais:  

Passado, presente e futuro são alinhavados na trama da vida narrada a 
partir da construção de um cenário delimitado pelo tempo e pelo espaço 
(location in time and place); das relações sociais, indispensáveis na 
caracterização da experiência e da identidade (linked lives); das 
manifestações da subjetividade e da especificidade do eu (human 
agency); e, por fim, dos ciclos, das etapas da vida em perspectiva 
diacrônica, acoplando os diversos tempos e modos de estar no mundo 
(timing of lives). (CASAQUI, 2014, p. 101) 
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Apesar de especificidades, algumas características foram bastante recorrentes, 

como a caracterização do empreendedor social de acordo com um perfil ético, como um 

sonhador, “movido pela paixão, ousado, inconformado, que deve ser resiliente e 

persistente para atuar no que acredita; que tem de renunciar a uma vida estável e a 

interesses pessoais para trabalhar pelo outro, pela sociedade, para ‘mudar o mundo’” 

(CASAQUI, 2014, p. 102). Na maioria das vezes, as construções narrativas partem de um 

momento de descoberta do “eu interior”, que pode corresponder a uma viagem física, 

como no caso da empreendedora social de Lisboa que revelou ter recebido uma “missão” 

quando estava na Índia (idem). Outro ponto essencial é a localização, a partir das 

memórias da infância, do início da trajetória de vida como empreendedores sociais, do 

momento de motivação que os trouxe ao papel de empreendedores sociais, “como o 

empreendedor social de Lisboa que estabeleceu relação entre o ato de superar o medo de 

andar de bicicleta somente em duas rodas, sem as rodas de apoio, com a determinação 

para conseguir o que se quer e a autonomia para empreender” (CASAQUI, 2014, p. 103). 

A trajetória narrativa mostra de que forma esses elementos se constituem de forma coesa, 

no plano discursivo e, inclusive, como os momentos de dificuldade são selecionados para 

valorizar os sucessos alcançados.  

Bourdieu (1996) destaca outro ponto bastante relevante em relação à construção 

das narrativas biográficas: a de que elas são elaboradas a partir do interesse de quem a 

conta, para que seja coerente em relação a esse interesse. É como se as lentes do biógrafo 

se ajustassem para contar a história que ele já está determinado a contar. E é de acordo 

com essas lentes, com essa estrutura já pré-estabelecida que se elegem os acontecimentos 

mais significativos: 

Essa propensão a tornar-se o ideológico de sua própria vida, 
selecionando, em função de uma intenção global, certos acontecimentos 
significativos (grifo do autor) e estabelecendo entre eles conexões para 
lhes dar coerência, como as que implica a sua instituição como causas 
ou, com mais frequência, como fins, conta a uma cumplicidade natural 
do biógrafo que, a começar por suas disposições de profissional da 
interpretação, só pode ser levado a aceitar essa criação artificial de 
sentido (idem). 

 

 Do ponto de vista do empreendedorismo social, podemos observar que as 

narrativas de vida desses atores sociais são contadas a partir do ponto de vista das 

instituições, que colocam em evidência as suas histórias, seguindo o mesmo 

“encadeamento biográfico”. Suas trajetórias são relatadas ou mesmo se confundem com 
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as de seus fundadores: “Bill Drayton tem sido um empreendedor social toda a sua vida. 

Ele compartilha sua história para oferecer inspiração para criar mudanças sociais que 

sejam amplamente difundidas27”. Por meio de um filme com estética documental, a 

história do empreendedor social Bill Drayton é narrada no perfil do YouTube da 

instituição por ele fundada, a Ashoka. São selecionados os acontecimentos significativos 

(BOURDIEU, 1996) para atribuir sentido à fundação da organização e para a construção 

da imagem de Drayton como a de um líder visionário. Em primeira pessoa, o fundador 

ressalta: “nosso trabalho não é dar o peixe às pessoas, não é ensiná-las a pescar, é construir 

uma nova e melhor indústria de pesca”. A referência é o ditado popular em que “dar o 

peixe” associa-se a uma atuação assistencialista em relação aos necessitados e “ensinar a 

pescar” traduz-se como o fornecimento de meios adequados para que as pessoas possam 

se sustentar por elas mesmas, após terem passado por um processo de aprendizado. A 

inclusão da perspectiva de “construir uma nova e melhor indústria de pesca” demonstra 

a forma como Drayton interpreta o empreendedorismo social, ou seja, seu perfil 

ideológico.  

A história de vida de Bill Drayton é sobreposta à da organização. Parte-se de um 

ideal latente, embrionário. Entretanto,  

o momento histórico não era o certo, mas também em minha vida não 
era o correto. Precisei me dedicar a novas parcerias, eu estava na 
McKinsey aprendendo como o mundo funcionava, as habilidades chave 
de como você pode proporcionar mudanças. Então, quando eu estava 
na EPA, senti que o momento histórico correto estava chegando. 

 

  Muitas dificuldades relacionadas aos empreendedores sociais foram relatadas no 

filme, já que “nenhuma palavra poderia descrever seu campo de atuação [do 

empreendedorismo social], nenhuma instituição de suporte”. A Ashoka surge, ressalta 

Drayton, para dar apoio a projetos “que não se encaixam em nenhum dos padrões 

existentes, porque eles [projetos “padronizados”] eram desenvolvidos para atender velhas 

ideias”. Os acontecimentos são relatados de forma coerente, linear. A história de vida de 

Drayton se encaixa perfeitamente ao momento histórico em que ele estava inserido. 

                                                           
27 Citação em off referente ao filme que conta a história da organização social Ashoka. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=Boh9zKQl5oc>. Acesso 25 de mar. 15.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Boh9zKQl5oc
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A apresentação pública de um perfil pessoal, seja ele público ou privado, 

contempla “pressupostos inconscientes de narração” (BOURDIEU, 1996, p. 189), que 

levam a escolhas, censuras, além da representação das trajetórias de vida por meio de 

histórias, preocupadas com a cronologia e demais fatores inerentes ao ato de se contar 

uma história. Outro fator relevante que direciona a produção dos discursos é o “mercado 

no qual é oferecido” (idem), a qual público se direciona.  

Fatos históricos e traços de realidade reforçam a subjetividade narrativa e 

atribuem legitimidade aos relatos, às memórias que são representadas ou revisitadas. 

Nesse exemplo, constrói-se um percurso narrativo capaz de divulgar seu protagonista 

como precursor da cena do empreendedorismo social: “o discurso da memória, 

transformado em testemunho, tem a ambição da autodefesa; quer persuadir o interlocutor 

presente e assegurar-se uma posição no futuro” (SARLO, 2007, p. 51). Essa prática é 

conceituada, de acordo com Arfuch (2010), como uma “ego história” (p. 61), o auge da 

Figura 12: Bill Drayton na posição de entrevistado, contando sua história de vida. 

Figuras 13 e 14: fotos que compõem o relato audiovisual da trajetória de vida de Bill 
Drayton e da Ashoka. 
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importância dada às biografias e autobiografias na sociedade contemporânea, como 

poderemos observar a partir das histórias de vida dos empreendedores sociais. 

 

2.4. De heróis olimpianos a modelos de conduta  

Conforme apontado anteriormente, o empreendedor social se configura como 

modelo de cultura e representação da realidade, personificado pela imagem de jovens e 

pragmáticos empresários em busca do bem comum, como forma de realização e encontro 

da felicidade.  Assim como um herói aventuroso “não espera apenas o êxito final (happy 

end); ele o encontra na própria vida de aventuras, livre, arriscada e empreendedora. Existe 

a felicidade de ação de uma vida vivida na intensidade” (MORIN, 2011, p. 119), e mais, 

o engajamento, a resposta à mobilização, ao chamado para atuar em prol do bem comum. 

É exatamente no contexto discursivo que se formam as imagens dos heróis 

contemporâneos, dos olimpianos. Morin já ressaltava que, “como toda a cultura, a cultura 

de massa produz seus heróis, seus semideuses, embora ela se fundamente naquilo que é 

exatamente a decomposição do sagrado: o espetáculo, a estética” (MORIN, 2011, p. 101). 

Pragmáticos e dotados de características místicas, os olimpianos englobam aspectos reais 

e imaginários, e reforçam, no plano discursivo, seus pretensos papeis de heróis cotidianos, 

dotados de uma sensibilidade ímpar para enxergar os problemas da humanidade, 

resilientes, corajosos, indubitavelmente íntegros. Dessa maneira, há a possibilidade de se 

gerar grande realismo identificador com os que entram em contato com suas histórias. 

Nos sites das três organizações estudadas, é possível encontrar exemplos desses 

modelos de cultura olimpianos que se tornaram os empreendedores sociais. No site da 

Skoll Foundation, há uma série de filmes dedicados a relatarem as histórias de seus 

“heróis incomuns”. Dentre eles, está o relato de Vera Cordeiro28, fundadora da 

Associação Criança Saúde. Ela se apresenta como uma heroína visionária, que identificou 

problemas cotidianos em sua atuação como médica e foi capaz de resolvê-los a partir de 

uma solução empreendedora inovadora referente às mazelas sociais com as quais ela 

convivia. O filme contempla entrevistas associadas com imagens, memórias. Apesar da 

temática redentora e do destaque para a heroína protagonista, nota-se o pragmatismo 

                                                           
28 Disponível em: http://www.skollfoundation.org/entrepreneur/vera-cordeiro/. Acesso: 10 jul. 15. 

 

http://www.skollfoundation.org/entrepreneur/vera-cordeiro/
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referente à manutenção do sistema capitalista. Em certo ponto do filme, há a legitimação 

da Associação, por meio da fala do ex-presidente do Banco Central do Brasil, Armínio 

Fraga. Ele assume a fala para ressaltar a atuação exemplar da organização, que é 

financeiramente estável, possui um modelo de atuação em larga escala e pode ser 

replicada em qualquer lugar do mundo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vera Cordeiro pode ser entendida como um ícone do empreendedorismo social 

brasileiro, já que transita entre diversas organizações e é porta-voz da atuação referente 

ao empreendedorismo social em diferentes campos29. Em sua participação no TEDx Vila 

Madá30, ela conta sua trajetória de vida como a fundadora da Associação Criança Saúde. 

Ao longo da palestra, diversos elementos reforçam o caráter heroico da empreendedora 

                                                           
29 Participou do filme “Quem se importa”, de Mara Mourão; foi entrevistada em programas de grande 
repercussão na Globo, como “Encontro com Fátima Bernardes” e “Mais Você”, é constantemente chamada 
a dar palestras e já participou de pelo menos 3 TED’s. 
30 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=jGnXAdMoceI>. Acesso: 13 jul. 15. 

 

Figuras 15 e 16: Imagem de uma criança doente, referindo-se ao momento anterior ao surgimento da 
Associação. (Dir). Exemplo dos momentos em que Vera Cordeiro é entrevistada, em que seu 

testemunho e suas memórias são utilizadas para contar sua história e da Associação. 

Figura 17 e 18: Fala de Armínio Fraga, destacando os resultados e dados numéricos da organização. 
(Dir). Exemplo de imagem que evidencia Vera e seu relacionamento com as crianças atendidas. 

https://www.youtube.com/watch?v=jGnXAdMoceI
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social. Primeiramente, ela foi capaz de compreender, como chefe de pediatria do Hospital 

da Lagoa (RJ), que faltava a inclusão da perspectiva social ao atendimento das crianças 

que chegavam ao hospital. Do ponto de vista discursivo, o destaque para o termo “social” 

revela a atuação inovadora e em prol do bem comum de Vera. Mais adiante, a protagonista 

explica de que forma implementou a ideia da organização Associação Criança Saúde. 

Partiu de um sonho, em muitos momentos foi chamada de “louca”: “Vera, você 

enlouqueceu! Aliás, isso é comum com todos os empreendedores”. Teve até que vender 

seus próprios bens, móveis de sua casa para dar corpo a esse sonho. Mas, apesar de passar 

por momentos difíceis, o resultado alcançado foi recompensador e bem-sucedido - tanto, 

que a organização se tornou uma franquia, que está implementada em 23 novos locais. 

Ao citar que a organização funciona como um sistema de franquias, estabelecida a partir 

de metas, destaca-se uma vez mais os parâmetros do mercado para a estruturação da 

organização. 

Entretanto, o que prevalece é a narrativa heroica. A trajetória parte da constatação 

de problemas sociais que estão diante de todos, mas que nem todos são capazes de ouvir, 

terem coragem de agir. O caminho é repleto de incertezas, dificuldades. Em diversos 

momentos, Vera faz questão de se destacar como uma pessoa “comum”, e inspirar o 

público de sua palestra a tomar a iniciativa de “mudar o mundo”. Em dois momentos 

bastante simbólicos, ela diz esperar que todos “se levantem e se juntem a todos esses 

empreendedores que vocês ouviram e aos que existem nesse país”, e também para que 

“nunca duvidem de um grupo muito comprometido, porque eles são capazes de mudar o 

mundo. Aliás, só eles podem mudar o mundo. Quem sabe, aqui, na Vila Madá, hoje, um 

grupo de pessoas vai mudar o nosso país e o mundo”. Ela encerra a palestra com uma 

citação de um poema de Goethe “A coragem contém o poder, a força e as magias”. Nesse 

breve exemplo, evidenciam-se importantes fatores, como o realismo identificador, o 

heroísmo, o discurso convocatório. Vera declara ser possível a todos a tarefa de mudar o 

mundo, de serem heróis e os convoca para tal tarefa. 

A projeção heroica presente nas narrativas dos empreendedores sociais surge 

como uma forma de atribuição de sentido à vida. Diante das incoerências e desigualdades, 

essa imagem emerge como uma aparente solução, uma alternativa. Seria uma forma de 

se ajustar à “bipolaridade antagonista” presente na definição de felicidade, em que “o 

ideal imaginário da vida que arrisca tudo se opõe ao ideal prático da segurança contra 

todos os riscos” (MORIN, 2011, p. 120). A partir de suas histórias, “os olimpianos se 
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tornam modelos de cultura no sentido etnográfico do termo, isto é, modelos de vida. São 

heróis modelos” (MORIN, 2011, p. 101). Em termos comunicacionais, é a dimensão 

narrativa que ganha força, as vozes desses agentes sociais que articulam suas memórias 

numa “espécie de artefato socialmente irrepreensível que é a ‘história de vida’” 

(BOURDIEU, 1996, p. 189). 

As narrativas referentes aos empreendedores sociais se valem de recursos tanto 

reais quanto imaginários para se estabelecerem como modelos de cultura. Do ponto de 

vista do conceito de valor biográfico, mobilizado por Arfuch (2010), nota-se tanto o 

destaque para o valor biográfico heroico quanto para o valor biográfico cotidiano. Os 

empreendedores sociais são entendidos como atores que “combina[m] a paixão de uma 

missão social com uma imagem de disciplina similar à de um negócio, inovação e 

determinação”31 ou mesmo como “líderes extraordinários e suas organizações estão 

criando modelos inovadores que podem desencadear mudanças em grande escala para os 

problemas sociais aparentemente insolúveis”32. Ou seja, são heróis todos os dias, 

conseguem viabilizar a vocação por salvar o mundo de acordo com as práticas já 

consagradas na contemporaneidade. Do ponto de vista do imaginário, do valor biográfico 

heroico, destacam-se as qualidades como paixão por salvar o mundo, atuação 

extraordinária, ser capaz de resolver problemas que ninguém mais conseguiu resolver. 

São características próprias de grandes heróis. Por outro lado, nos mesmos exemplos é 

possível notar referências claras a um “trabalho comum”, como atuação similar a de um 

empresário, o que pode ser visto como um valor biográfico cotidiano. Identificação com 

a vida “real” de um empresário e projeção a partir do imaginário salvador de um grande 

herói.  

Conforme apontado anteriormente, a busca por autorrealização desponta a partir 

da modernidade, como característica emblemática do espírito do capitalismo, e 

diretamente atrelada ao movimento de individualização dos sujeitos. Para Morin (2011, 

p. 101), os olimpianos modernos “encarnam o mito da autorrealização da vida privada”. 

Ou seja, simbolicamente, eles são os modelos que conseguem alcançar esse patamar, esse 

ícone de sucesso da contemporaneidade que é o da autorrealização.  

Por alcançar esse lugar no Olimpo, a figura do empreendedor social não somente 

se estabelece como modelo de cultura, mas também como modelo de conduta. Para 

                                                           
31 Descrição realizada pela Standford Business School presente no capítulo um. 
32 Definição dos empreendedores sociais a partir da Skoll Foundation, também presente no capítulo um. 
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Ehrenberg (2010), a natureza heroica se torna essencial a partir da modernidade. E mais, 

na contemporaneidade, “quando a salvação coletiva, que é a transformação política da 

sociedade está em crise”, o que prevalece é a salvação pessoal (p. 13). E é exatamente  

na figura do empreendedor e no desenvolvimento ao mesmo tempo 
recente e rápido dos modos de ação dos empreendedores, que o 
heroísmo encontra sua forma dominante. O empreendedor foi erigido 
como modelo da vida heroica porque ele resume um estilo de vida que 
põe no comando a tomada de riscos numa sociedade que faz da 
concorrência interindividual uma justa competição (idem). 

 

 O autor parte do contexto francês para explicar a perda de relevância do papel das 

empresas e do Estado (crise do segundo espírito do capitalismo), que simbolizavam os 

códigos de conduta, para explicar como o empreendedor se torna uma figura heroica e 

modelo cultural de massa. Ehrenberg descreve esse processo como “heroinização” (p. 

48), no qual empreender “simboliza uma criação pessoal, uma aventura possível para 

todos (grifo do autor) ” (idem). Os heróis, o espetáculo, deixam de se restringir aos palcos 

e passam a estar em todos os lugares, como também afirma Morin (2011): “precisamente, 

a mitologização é atrofiada; não há verdadeiros deuses; heróis e semideuses participam 

da existência empírica, enferma e moral” (p. 103). 

O herói mítico passa a ser uma possibilidade cotidiana (EHRENBERG, 2010, p. 

50). Nesse processo, a existência de um ideal coletivo dá espaço para um ideal individual. 

Ser bem-sucedido é “poder inventar seu próprio modelo, desenhar sua unicidade, ainda 

que idêntica à de todos os outros” (idem).  Para se ter visibilidade, é preciso ter a 

legitimação de quem?  Como saber se você se tornou você mesmo? A partir de indagações 

como essas, o autor aborda a questão da conquista da identidade (você se tornar alguém) 

e da ascensão pública (ser reconhecido por outros): “dinâmica dupla de exteriorização do 

íntimo – isso seria sua ‘publicização’ – e de incorporação do social – isso seria sua 

‘privatização’ – que forma a trama da ambição contemporânea” (ibidem).  

Ao observarmos a dinâmica das organizações de empreendedorismo social, 

percebe-se a valorização das narrativas de vida dos empreendedores sociais, o que 

corresponderia ao movimento acima descrito. Entretanto, há um ponto a se destacar: os 

empreendedores sociais se encaixam na dinâmica apresentada pelas organizações, que 

preveem a manutenção do sistema vigente apesar de se remeterem ao discurso retórico de 

construção de um novo projeto de sociedade.    
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 As instituições dão destaque às narrativas biográficas dos empreendedores sociais 

para que se possa valorizar o modelo do empreendedorismo social: “o empreendedor 

satisfaz as condições para ser um herói popular porque ele encarna o homem voltado ao 

futuro, que enxerga o incerto, está engajado na ação arriscada, subverte as hierarquias 

instituídas” (EHRENBERG, 2010, p. 61). O autor faz referência à figura do 

empreendedor e não do empreendedor social. Até agora entendemos uma correlação 

direta, mas há que se fazer uma distinção. Apesar de ser um modelo de cultura e de 

conduta que ganha destaque em nossa sociedade, o empreendedor social ainda não possui 

o destaque do empreendedor regular, que já tem seu papel reconhecido pela sociedade:  

Suas histórias são tão convincentes que eles sobem ao palco com um 
prestígio conquistado, análogo àquele do campeão, e não com o 
privilégio do bem-nascido. Eles trocam a ilegitimidade da 
hereditariedade pela legitimidade da meritocracia (EHRENBERG, 
2010, p. 61). 

 

 Há dois pontos importantes a serem ressaltados a partir dessa passagem. O 

primeiro é a forma como o empreendedor é observado de um ponto de vista meritocrático, 

um “modelo igualitário” (idem). E a outra questão se refere à legitimidade atribuída a 

esse ator social, às suas conquistas. Não basta ser um bom empreendedor, é preciso ser 

reconhecido. No caso dos empreendedores sociais, apesar de sua crescente relevância, 

ainda há a necessidade da legitimação por outros campos (BOURDIEU, 2005) para além 

do seu próprio. E é nesse sentido que cada vez mais as histórias de vida desses atores 

sociais são divulgadas pelas organizações, para que eles possam ser reconhecidos como 

heróis e se estabelecer como modelos de conduta em uma gama ainda maior de campos. 

O empreendedor social é impulsionado a esse “Olimpo” por meio do próprio campo 

(BOURDIEU, 2005). Não está na sociedade, está no discurso. São as instituições, como 

agenciadoras, que constroem esse agenciamento. 

 Além da construção do processo de legitimação por meio de campos diversos, que 

será detalhada no próximo tópico, podemos também observar um processo essencial para 

a valorização da retórica discursiva do empreendedorismo social: o discurso competente 

de outros agentes sociais. De acordo com Marilena Chauí, “o discurso competente se 

instala e se conserva graças a uma regra que poderia ser assim resumida: não é qualquer 

um que pode dizer qualquer coisa a qualquer outro em qualquer ocasião e em qualquer 

lugar” (2007, p. 14). Somente os que são classificados como “competentes” são, de certa 

forma, autorizados a falar de determinados assuntos. Entretanto, para entender o conceito 
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de discurso competente, é preciso entender que há uma diferença fundamental entre o 

processo do saber e o discurso competente.  

O processo do saber implica em uma barreira inicial, ele não é facilmente 

desvendável. Chauí vê esse como um mecanismo real e válido, que não deve ser 

confundido com uma suposta forma de saber simplificada e comunicável para todos, 

“pois essa imagem de plena comunicação e da absoluta transparência dos produtos da 

cultura é o que permite sua banalização pelos meios de comunicação de massa” (idem). 

A crítica que é feita é em relação ao acesso “exclusivo” da cultura, “sua condição de 

privilégio ‘natural’ dos bem-dotados” (ibidem), que está atrelado à forma como se 

prolifera o discurso competente. 

Para desvendar o discurso competente, Marilena Chauí retoma o conceito de 

ideologia, como mecanismo de representação que orienta nossa forma de conhecer e agir 

em sociedade. O discurso ideológico tem por pretensão minimizar as diferenças, unificar 

o modo de pensar e agir dos sujeitos sociais, universalizando a proposta social da classe 

dominante. Dessa forma, há um perigoso esvaziamento de possíveis contradições, e a 

ideologia ganha força e se naturaliza. A ideologia se afirma para além da história e do 

tempo, e elimina qualquer tipo de questionamento possível.  

Diferentemente do saber, o discurso competente “pode ser proferido, ouvido e 

aceito como verdadeiro ou autorizado (estes termos agora se equivalem) porque perdeu 

os laços com o lugar e o tempo de sua origem. Assim, não é paradoxal nem contraditório 

em um mundo como o nosso” (CHAUÍ, 2007, p. 19). É um discurso que reforça a 

linguagem já autorizada pela ideologia vigente. 

No caso do empreendedorismo social, percebemos a referência direta às vozes do 

discurso competente de outros campos para proporcionar a validação da atuação do 

modelo proposto pelas organizações. É possível compreender que o discurso competente 

se veicula a partir de agentes sociais validados para proferir tal discurso. Ou seja, o 

empreendedorismo social passa a ser valorizado por representantes reconhecidamente 

competentes de outros campos e, em última instância, todo esse processo ajuda a 

naturalizar e legitimar o sistema ideológico vigente, apagando ainda mais os possíveis 

questionamentos ou tensões. 

Giddens destaca que, a partir da modernidade e da situação de desencaixe que ela 

desencadeou, houve o surgimento dos “sistemas especializados” (2002, p. 24). Como é 
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característico da modernidade, esse tipo de sistema não leva em consideração a relação 

entre tempo e espaço, e pressupõe que o conhecimento técnico é válido, 

independentemente de seus praticantes ou usuários. Ou seja, um médico terá seu 

diagnóstico validado pelo fato de ser um médico, e o paciente o aceitará, por ser paciente, 

não ter a mesma especialização educacional de um médico. Esses “sistemas penetram em 

virtualmente todos os aspectos da vida social nas condições da modernidade” (idem) e se 

baseiam na relação de confiança pré-estabelecida e estimulada pelo caráter especializado 

desse arranjo social. 

Grandes empresários, banqueiros, governantes, especialistas de diversas áreas 

depõem a favor das iniciativas dos empreendedores sociais, ressaltam sua importância 

para a sociedade, resultados alcançados, eficácia e outros argumentos capazes de 

demonstrar ser essa uma ótima opção de sistema social. Como consequência, temos a 

reiteração ideológica do sistema capitalista e o apagamento de questões fundamentais 

relacionadas à causa das desigualdades sociais. 

 

2.5. Legitimação das narrativas de vida dos empreendedores sociais 

 Os empreendedores sociais são apresentados como figuras modelares, e sua aura 

heroica endossa o empreendedorismo como um todo, como uma forma inovadora, justa 

e criativa do novo espírito do capitalismo. Entretanto, apesar desse poder simbólico 

(BOURDIEU, 1989), o empreendedorismo social ainda não possui o reconhecimento que 

o empreendedorismo já alcançou. Diante dessa circunstância, é necessária a legitimação 

de outros campos (BOURDIEU, 2005), para que o empreendedorismo social ganhe maior 

representatividade e abrangência.  

 O conceito de campo, de Pierre Bourdieu, está presente ao longo de toda a sua 

obra e não se restringe a uma definição especificamente postulada em somente um de 

seus livros. Trata-se de um espaço social, em que os agentes sociais ocupam posições.  O 

autor define que todo o campo é um espaço estruturado de posições sociais, as quais, 

muitas vezes, são simbólicas. Cada campo pressupõe a relação entre dominados e 

dominantes, em constante “batalha” por chegar ao poder ou mantê-lo. Além disso, os 

campos possuem suas próprias regras, que são compartilhadas por todos os que ali estão. 
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 As definições dos agentes inseridos dentro do espaço social não são únicas, são 

sempre relacionáveis e reflexivas. Por exemplo, o chefe pode ser assim definido a partir 

do momento em que ele possui um ou mais subordinados, que se apresentam como seu 

contraponto. Para compreender o conceito de campo, é essencial entender de que forma 

ele é estruturado a partir de seus eixos estruturantes. Os eixos estruturantes são os que 

permitem a relação reflexiva (por exemplo, no campo do trabalho, é o eixo hierárquico 

que define a relação entre chefe e subordinado). Todo campo é estruturado, todo campo 

possui formas por meio das quais os agentes sociais se posicionam.   

 Os agentes presentes nos campos possuem capital social, ou seja, uma 

determinada forma de valoração. Cada campo possui uma forma de atribuir valor, 

reconhecimento, cada campo possui suas “moedas” e seus “troféus”. Em seu livro “A 

economia das trocas simbólicas”, Bourdieu objetiva explicar a noção de campo 

simbólico, que se encontra na possibilidade de organizar a sociedade por meio de 

elementos como discurso e representações. Os meios de comunicação são entendidos 

como formas de exercício de força e legitimação dos discursos hegemônicos:  

Sabemos que todo exercício da força se acompanha de um discurso 
visando a legitimar a força de quem o exerce; podemos mesmo dizer 
que é próprio de toda relação de força só ter toda sua força na medida 
em que se dissimula como tal. Em suma, falando simplesmente, o 
homem político é aquele que diz: "Deus está conosco". O equivalente 
atual de "Deus está conosco" é "a opinião pública está conosco". Tal é 
o efeito fundamental da pesquisa de opinião: constituir a ideia de que 
existe uma opinião pública unânime, portanto legitimar uma política e 
reforçar as relações de força que a fundamentam ou a tornam possível. 
(BOURDIEU, 1973, p. 7) 

 No caso do nosso estudo, o mais relevante é entender como os campos se 

relacionam, e, especialmente, como o campo do empreendedorismo social se relaciona 

com outros campos para que possa adquirir legitimidade e reconhecimento. Trata-se de 

um fenômeno relevante, porém aparentemente distante de se tornar unânime pela opinião 

pública. Mas é interessante destacar quais campos se relacionam ao empreendedorismo 

social e de que forma lhe atribuem legitimidade. Nos sites das três organizações 

analisadas, é possível encontrar diversos tipos de premiações atreladas a elas ou a seus 

empreendedores sociais.  

 A Schwab Foundation apresenta uma forma de premiação própria: “Social 

Entrepreneurs of the year 2015”:  

Trinta e três empreendedores sociais têm sido reconhecidos pela 
Fundação Schwab como ganhadores do “Empreendedor Social do Ano 
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de 2015”. Os vencedores foram selecionados por membros do conselho 
da Fundação Schwab, incluindo Muhammad Yunus, em 
reconhecimento das suas abordagens inovadoras e potencial de impacto 
global (tradução nossa)33 

 

 

 

 Além dessa forma de premiação, em que os agentes do campo do 

empreendedorismo social são enaltecidos dentro do próprio campo, a Schwab Foundation 

apresenta outro modelo, que conta com o endosso de um importante meio de 

comunicação: a Folha de S. Paulo:  

                                                           
33 Texto original: Thirty-three social entrepreneurs have been recognized by the Schwab Foundation as 
awardees of 2015 Social Entrepreneur of the Year. The winners were selected by Schwab Foundation board 
members, including Muhammad Yunus, in recognition of their innovative approaches and potential for 
global impact. Disponível em: <http://www.schwabfound.org/content/meet-social-entrepreneurs-year-
2015>. Acesso: 13 jul 15. 

Figura 19: página da Schwab Foundation com enfoque para os 33 vencedores da premiação organizada 
pela própria instituição. 

http://www.schwabfound.org/content/meet-social-entrepreneurs-year-2015
http://www.schwabfound.org/content/meet-social-entrepreneurs-year-2015
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É interessante destacar que a premiação, que ocorre por meio da parceria entre a 

Folha de S. Paulo e a Schwab Foundation, possui destaque no site do jornal. Além disso, 

aponta-se ser esse “o principal concurso de empreendedorismo socioambiental na 

América Latina e um dos mais concorridos do mundo”34. 

 A Ashoka e a Skoll Foundation dão relevância às premiações alcançadas por seus 

empreendedores, especialmente seus fundadores. No caso da Ashoka, a descrição de Bill 

Drayton, seu fundador, contempla diversas premiações alcançadas por ele. Outros 

representantes da cúpula da organização também possuem grande destaque para seus 

feitos validados por outros campos:  

Inúmeros prêmios e honrarias ao longo da carreira de Bill são 
testemunho de suas habilidades de liderança e impacto. A Sociedade 
Americana de Administração Pública e a Academia Nacional de 
Administração Pública conjuntamente lhe concederam o Prêmio 
Nacional da Função Pública. Em 2005, o US News & World Report e 
Centro de Harvard de Liderança Pública elegeram Bill Drayton como 
um dos melhores líderes da América, enquanto que em 2006, ele 
começou a fazer parte, na Universidade de Harvard, como 100 “Mais 
Influentes estudantes " (...). Mais recentemente, Bill recebeu o 
prestigioso Richard E. Neustadt 2012 Award da Escola Kennedy de 
Harvard para Políticas Públicas (tradução nossa)35 

                                                           
34 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/o_que_e.shtml>. Acesso: 13 jul. 15. 
35 Original, em inglês: Bill’s numerous awards and honors throughout his career are a testament to his 
leadership skills and impact. The American Society of Public Administration and the National Academy of 
Public Administration jointly awarded him their National Public Service Award. In 2005, US News & 
World Report and Harvard’s Center for Public Leadership elected Bill Drayton as one of America’s Best 

Figura 20: página da Folha de S. Paulo, que explica a premiação dos melhores empreendedores e a 
relevância dos prêmios. 

http://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/o_que_e.shtml
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 A Skoll Foundation recentemente deu também mais destaque ao seu líder, como 

grande representante do empreendedorismo social e ganhador de um prestigioso prêmio: 

Ontem à noite, The Jefferson Awards Foundation, a mais prestigiosa e 
mais antiga organização dos Estados Unidos dedicada à ativação e 
celebração de serviço público, honrou os mais destacados 
empreendedores filantrópicas da América em 2015, em sua anual festa 
de gala em Washington, DC. 

Fundador e presidente da Skoll Foundation, Jeff Skoll foi presenteado 
com o Prêmio Roger S. Horchow por seu valioso Serviço Público como 
um cidadão privado. Outros homenageados foram: Sonia Sotomayor, 
do  U.S. Supreme Court Justice, a The Kid Presidente Team (Brad 
Montague e Robby Novak), Lauren Bush, Lauren, e Laysha Ward. 
(tradução nossa)36 

  

 O discurso de Jeff Skoll durante a premiação destaca de forma bastante 

contundente a construção da imagem heroica do empreendedor social: “Jeff encerrou a 

cerimônia com uma reflexão sobre os fios condutores dos temas que ocorreram ao longo 

da noite, ‘temas como coragem, superação, fazer acontecer, família e heróis anônimos’” 

(tradução nossa)37. O discurso de Skoll revela não somente a imagem heroica de seu 

fundador como empreendedor social, mas também como um modelo de cultura (MORIN, 

2011), um herói de todos os dias. Fica evidente, em seu discurso, a incoerência entre 

destacar a existência dos chamados “heróis anônimos” em um evento de premiação em 

que esses agentes anônimos são celebrados.  

 Jeff Skoll ainda descreve as três principais “lições” que teve ao longo da noite de 

premiações. Dentre elas, destaca-se a que diz respeito às histórias dos empreendedores 

sociais: “Lição Dois: Histórias bem contadas. Contando a sua história, você pode 

alavancar a relevância de sua causa e essa é uma parte importante da nossa causa comum 

                                                           
Leaders, while in 2006, he was inducted to Harvard University’s 100 “Most Influential Alumni.” (…). Most 
recently, Bill received the Harvard Kennedy School's prestigious Richard E. Neustadt 2012 Award for 
Public Policy. Disponível em: <https://www.ashoka.org/leadership/bill-drayton>. Acesso: 14 jul. 15. 
36 Original em inglês: Last night The Jefferson Awards Foundation, America’s most prestigious and longest 
standing organization dedicated to activating and celebrating public service, honored America’s most 
outstanding philanthropic achievers in 2015 at its annual gala in Washington, D.C. 
Skoll Foundation founder and chairman Jeff Skoll was presented with the S. Roger Horchow Award for 
Greatest Public Service by a Private Citizen. Other honorees included U.S. Supreme Court Justice Sonia 
Sotomayor, the Kid President team (Brad Montague and Robby Novak), Lauren Bush Lauren, and Laysha 
Ward. Disponível em: <http://www.skollfoundation.org/jeff-skoll-honored-by-jefferson-awards-
foundation/>. Acesso: 14 jul. 15. 
37 Original em inglês: Jeff closed out the ceremony by reflecting on the threads that ran throughout the 
evening, “themes of courage, of overcoming, of doing, of family and unsung heroes”. Disponível em: 
<http://www.skollfoundation.org/jeff-skoll-honored-by-jefferson-awards-foundation/>. Acesso: 14 jul. 15. 

https://www.ashoka.org/leadership/bill-drayton
http://www.skollfoundation.org/jeff-skoll-honored-by-jefferson-awards-foundation/
http://www.skollfoundation.org/jeff-skoll-honored-by-jefferson-awards-foundation/
http://www.skollfoundation.org/jeff-skoll-honored-by-jefferson-awards-foundation/
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(tradução nossa)38”. Ou seja, para ganhar relevância, as histórias precisam ser bem 

narradas pelos “heróis anônimos” que as protagonizam.  

 Um exemplo contundente da relevância que é dada à narrativa das histórias dos 

empreendedores sociais por parte da Skoll Foundation é o post referente à sua iniciativa 

no festival de Sundance39. “#StoriesofChange” é uma iniciativa da organização “que 

reúne o poder de contar histórias com o impacto do empreendedorismo social”40. Iniciou-

se em 2007 e disponibiliza mais de dois milhões e meio de dólares para “dar suporte a 

cineastas que contam essas narrativas, novos artistas, mídia e apoio contínuo para contar 

essas histórias documentais”. A Skoll Foundation não somente financia a produção desses 

vídeos “que destacam trabalhos globais decisivos para os problemas mais urgentes do 

mundo”, como também reúne os líderes do cinema independente com empreendedores 

sociais, com o objetivo de aproximá-los em torno de causas para o bem comum. 

 

                                                           
38 Original em inglês: “Stories well told. Telling your story can advance your cause and it’s an important 
part of our common cause together”. ”. Disponível em: <http://www.skollfoundation.org/jeff-skoll-
honored-by-jefferson-awards-foundation/>. Acesso: 14 jul. 15. 
39 O Festival de Sundance é considerado um festival de filmes que estimula o cinema independente. Existe 
desde 1978. “Desde 1985, centenas de filmes lançados no Festival ganharam reconhecimento da crítica, 
receberam distribuição comercial, e alcançaram as audiências em todo o mundo. Ano após ano, o Festival 
prossegue novas maneiras de introduzir mais pessoas a narrativas mais originais e autênticas. Disponível 
em: <http://www.sundance.org/festivals/sundance-film-festival/about>. Acesso: 20. jan. 16. 
40 Disponível em: 
<https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=975216592501544&id=193147324041812>. 
Acesso: 20 jan. 16 

Figura 21: página do site da Skoll Foundation com destaque para Jeff Skoll e demais ganhadores do 
prêmio “Jefferson Awards Foundation” 

http://www.skollfoundation.org/jeff-skoll-honored-by-jefferson-awards-foundation/
http://www.skollfoundation.org/jeff-skoll-honored-by-jefferson-awards-foundation/
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 O processo de legitimação é tanto mais valioso quanto mais relevantes forem os 

campos e os atores que exerçam tal legitimação. Assim, além dos exemplos que vimos, 

referentes a premiações de órgãos entendidos como porta-vozes de discursos competentes 

e meios de comunicação, há também figuras emblemáticas, que atravessam diversos 

campos e atribuem legitimidade ao empreendedorismo social, como Muhammad Yunus. 

O economista de origem bengali ganhou projeção internacional em 2006 ao ser laureado 

com o prêmio Nobel da Paz. “O banqueiro dos pobres”, como é conhecido, desenvolveu 

um sistema de empréstimo de dinheiro para famílias que viviam em condições de grande 

pobreza em Bangladesh. O sistema, bastante tradicional, era apontado como diferente por 

oferecer quantias muito baixas de empréstimo – o chamado microcrédito – com nenhuma 

necessidade de comprovação de moradia, por exemplo, e a taxas de juros menores do que 

as que essas famílias estavam acostumadas, visto que precisavam recorrer a agiotas.  

 Desde o momento em que ganhou o prêmio Nobel da Paz, o fundador do Grameen 

Bank (que quer dizer “Banco da Aldeia”), passou a ser visto como referência para o 

empreendedorismo social. Assim, ele legitima as organizações com as quais dialoga e, 

simultaneamente, passa a ser legitimado por elas, mantendo-se uma figura paradigmática 

para todo o campo. Além disso, ele circula por outros campos, endossando, de forma 

geral, o empreendedorismo social. Não é somente sua figura que atribui legitimidade, mas 

especialmente sua premiação: “O que o prêmio Nobel Muhammad Yunus vem fazer no 

Brasil”41, destaca a reportagem da revista brasileira de negócios Exame. Ou mesmo: 

“Muhammad Yunus: ‘Dar dinheiro para os pobres mascara a miséria’. Para o prêmio 

Nobel da Paz de 2006, o estímulo ao empreendedorismo é mais eficaz para resolver a 

pobreza do que programas assistencialistas, como o Bolsa Família”42. No site da Folha de 

S. Paulo, em que divulgam as matérias relacionadas a empreendedorismo social e ao 

Prêmio Empreendedor Social, Yunus também teve destaque: “'Não chore por estar 

desempregado, crie seu emprego', diz Nobel da Paz”43.  

 A visão do economista é bastante incongruente. Apesar de seu discurso versar 

sobre a mudança do status quo, sua organização e sua forma de agir replica, exatamente, 

a atuação de um banco tradicional, apesar de oferecer crédito em valores e juros muito 

                                                           
41 Disponível em: <http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/1088/noticias/o-que-o-premio-nobel-
muhammad-yunus-vem-fazer-no-brasil>. Acesso: 15 jul. 15. 
42 Disponível em: http://revistaepoca.globo.com/tempo/noticia/2013/06/muhammad-yunus-dar-dinheiro-
para-os-pobres-mascara-miseria.html>. Acesso: 15 jul. 15. 
43 Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/2015/05/1624427-nao-chore-por-
estar-desempregado-crie-seu-emprego-diz-nobel-da-paz.shtml>. Acesso: 15 jul. 15. 

http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/1088/noticias/o-que-o-premio-nobel-muhammad-yunus-vem-fazer-no-brasil
http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/1088/noticias/o-que-o-premio-nobel-muhammad-yunus-vem-fazer-no-brasil
http://revistaepoca.globo.com/tempo/noticia/2013/06/muhammad-yunus-dar-dinheiro-para-os-pobres-mascara-miseria.html
http://revistaepoca.globo.com/tempo/noticia/2013/06/muhammad-yunus-dar-dinheiro-para-os-pobres-mascara-miseria.html
http://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/2015/05/1624427-nao-chore-por-estar-desempregado-crie-seu-emprego-diz-nobel-da-paz.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/2015/05/1624427-nao-chore-por-estar-desempregado-crie-seu-emprego-diz-nobel-da-paz.shtml
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menores. Mas ainda se trata de um sistema de empréstimo relacionado a juros, ou seja, 

bastante integrado ao modelo capitalista. A contradição está presente em diversas falas 

do banqueiro: “Vencedor do prêmio Nobel da Paz de 2006, Yunus chegou ao Brasil 

derrubando alicerces fundamentais ao capitalismo. Para o economista, desemprego e 

sistema financeiro fazem menos sentido do que teletransporte, paixões por robôs ou 

abduções extraterrenas”44. 

Apesar de tais incongruências, sua presença é valorizada em diversos campos e 

atribui legitimidade ao empreendedorismo social. A narrativa de vida do “banqueiro dos 

pobres” também é vista como inspiracional para muitos. Conforme destaca Casaqui 

(2015), há uma relação direta entre a cultura inspiracional e o empreendedorismo social. 

A cultura da inspiração mobiliza todo um sistema de valores, “como algo relacionado a 

um modo de falar comum, a práticas narrativas que correspondem a institucionalidades, 

a lugares de fala consolidados e legitimados” (CASAQUI, 2015, p. 4). No cenário 

contemporâneo, temos a atuação da mídia como forma de estimular a produção, 

distribuição e consumo dessas narrativas, que se propõem a oferecer “exemplos”, como 

um projeto de transformação de si mesmo (CASAQUI, 2015, p. 8) e é nesse sentido que 

os empreendedores sociais se destacam como possíveis “modelos inspiracionais”:    

Alessandra Gonçalves de França, diretora-presidente da entidade [Vox 
Capital], cuja sede fica na cidade de Sorocaba, em São Paulo, tinha 16 
anos quando leu o livro "O banqueiro dos pobres", de Muhammad 
Yunus. Nele, o pai do microcrédito, que em 2006 ganhou o prêmio 
Nobel da Paz, relata a criação de um banco para emprestar dinheiro à 
população carente. "Encantei-me com a história de Yunus", afirma a 
empreendedora45. 

 

 Os exemplos relacionados à figura de Muhammad Yunus, modelo dotado de 

grande capital social, mostram-nos a maneira como discursos consagrados por diferentes 

campos dão valor e legitimidade ao empreendedorismo social. Reforçam a imagem 

heroica desses atores sociais, que se solidificam como modelares. Arfuch destaca a 

existência simultânea entre o modelo cotidiano e o modelo inspiracional: “o que parece 

evidente é a coexistência no imaginário social de ambos os ‘modelos’, o estelar e o das 

                                                           
44 Entrevista concedida para o site Motherboard. Disponível em: http://motherboard.vice.com/pt_br/read/o-
banqueiro-dos-pobres-acredita-na-ficcao-cientifica>. Acesso: 15 jul. 15. Trata-se de um site de notícias 
relacionado a ficção científica e assuntos similares.  
45Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/1101959-jovens-brasileiros-apostam-
na-carreira-de-empreendedor-social.shtml. Acesso: 9 jul. 15. 

http://motherboard.vice.com/pt_br/read/o-banqueiro-dos-pobres-acredita-na-ficcao-cientifica
http://motherboard.vice.com/pt_br/read/o-banqueiro-dos-pobres-acredita-na-ficcao-cientifica
http://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/1101959-jovens-brasileiros-apostam-na-carreira-de-empreendedor-social.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/1101959-jovens-brasileiros-apostam-na-carreira-de-empreendedor-social.shtml
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vidas comuns, em sua variável mistura e superposição” (ARFUCH, 2010, p. 78). Para 

Morin (2011), a relação entre real e imaginário eleva esses modelos de cultura ao Olimpo. 

 É a partir da legitimação da figura do empreendedor social que todo o cenário 

empreendedor passa a ser valorizado e, em consequência, o novo espírito do capitalismo 

se mantém naturalizado. De acordo com Boltanski e Chiapello (2009. p. 135),  

novos princípios orientados para o sucesso acompanham o 
estabelecimento desse mundo e constitui-se um novo sistema de valores 
no qual as pessoas poderão apoiar-se para fazer julgamentos, distinguir 
ente comportamentos adequados e outros que levam à exclusão, avaliar 
qualidades e atitudes que até então não haviam sido propriamente 
identificadas, legitimar novas posições de poder e selecionar aqueles 
que serão beneficiados por eles. 

 

Ou seja, a partir do momento em que as narrativas de vida dos empreendedores 

sociais ganham força e se tornam modelares, o empreendedorismo como um todo passa 

a ser entendido como uma alternativa viável, justa, o que endossa, uma vez mais, o novo 

espírito do capitalismo. Esse sistema de valores delimita e legitima novas posições de 

poder. Os empreendedores sociais, ao adquirirem maior capital social, passam a ser 

celebrizados (TORRES, 2014). Iremos entender a relação existente entre o processo de 

celebrização das narrativas de vida dos empreendedores sociais e o estabelecimento do 

poder simbólico desses discursos, para então compreender o consumo simbólico das 

narrativas de vida desses heróis olimpianos.  
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CAPÍTULO 3. EMPREENDEDORES SOCIAIS COMO CELEBRIDADES: 
ASPECTOS MIDIÁTICOS E CONSUMO SIMBÓLICO 

3.1. Sobre a noção de celebridade 

Apesar dos apontamentos e estudos realizados por Morin, relativos às décadas de 

1950 e 1960, a temática das celebridades passa a ganhar mais destaque no fim do século 

XX, início do século XXI. Na contemporaneidade, somos continuamente cercados desde 

“blogs de fofoca” e reality shows a entrevistas em programas de TV, jornais e revistas, 

estamos acostumados à dinâmica da exposição pública de certos indivíduos. A chamada 

indústria do entretenimento disponibiliza cada vez mais material que nos permite entrar 

em contato com o mundo das chamadas celebridades. Porém, apesar de seu aspecto 

aparentemente corriqueiro, esse é um fenômeno complexo e que revela importantes 

aspectos socioculturais e econômicos. Assim, faremos um pequeno panorama referente a 

esses estudos para então entender o papel do empreendedor social como celebridade 

contemporânea. 

Logo de partida, é essencial demarcar que há uma relação direta entre mídia e 

celebridade, sem que haja, entretanto, um consenso sobre como se dá esse processo. Seria 

a mídia alimentada pelo crescente número de celebridades ou sua propulsora? A temática 

ganhou relevância a partir do século XX, tanto que no âmbito dos Estudos Culturais se 

estabeleceu uma área de pesquisa denominada celebrity studies, composta por 

pesquisadores como Marshall, Boorstin, Rojek e Turner.  

Para Rojek (2008), trata-se de um fenômeno em ascensão a partir do 

estabelecimento das sociedades democráticas: “a crescente importância do rosto público 

no dia a dia é uma consequência da ascensão da sociedade pública, uma sociedade que 

cultiva o estilo pessoal como antídoto para a igualdade democrática formal” (ROJEK, 

2008, p. 11). Além disso, o autor entende que é a cultura de massa que impulsiona a 

formação dessa que ele chamou “cultura da celebridade” (ROJEK, 2008, p. 15). Rojek 

propõe ainda três classificações para se referenciar às celebridades: adquirida, ou seja, 

quando é resultado das ações do indivíduo; conferida, quando diz respeito à uma 

linhagem familiar ou monárquica, por exemplo, e atribuída, quando advém do 

reconhecimento público a partir de um talento.  

Já Turner (2009) dedica-se a observar como se dá a formação de uma celebridade 

e passa a entender esse fenômeno dentro de um processo de mercantilização 
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A celebridade, então, é um gênero de representação e um efeito 
discursivo; ela é uma commodity negociada na propaganda, publicidade 
e indústria da mídia que produzem essas representações e seus efeitos; 
e ela é uma formação cultural que possui uma função social que nós 
podemos entender (TURNER, 2009, p. 9). 

 

O estudo desenvolvido contempla os processos de produção, circulação e 

consumo das celebridades, com especial destaque para a produção, ou seja, para a forma 

como um indivíduo passa a se estabelecer como celebridade. Nesse sentido, muitos dos 

casos analisados se referem a programas de reality shows, ou casos emblemáticos, como 

a morte da princesa Diana, que foram analisados em seu livro Understanding celebrity 

(2009).  

Esses e outros autores foram retomados por Vera França em “celebridades: 

identificação, idealização ou consumo?”, no livro Celebridades no século XXI: 

transformações no estatuto da fama (2014)46. A autora apresenta algumas diferenças 

entre os conceitos de figura pública, fama e ídolo, como pontos iniciais relevantes para o 

estudo do conceito de celebridade. As figuras públicas são as que estão em cargos de 

representação coletiva na sociedade e que, portanto, precisam atentar para os interesses 

públicos e agir em prol do bem comum e serem transparentes. A definição de fama está 

atrelada a grandes feitos, “revestidos de aura mítica” (FRANÇA, 2014, p. 17) e que 

alcançam grande repercussão, e ficam marcados na história.  A palavra “ídolo” se 

relaciona ao ato de culto, adoração. Trata-se de um termo de caráter originalmente 

religioso, mas que já extrapola essa barreira.  

Nesse ponto, é importante ressaltar que tais definições não são excludentes, e por 

muitas vezes estão relacionadas. Um líder político pode ser entendido não somente como 

uma figura pública, mas também como um ídolo. Um exemplo é o caso de Nelson 

Mandela, entendido por muitos como ídolo e como figura pública. O mais interessante é 

atentarmos para esse entrecruzamento e também para as raízes míticas de muitas 

definições. A autora sugere que, de certa maneira, o conceito de celebridade se difere dos 

demais conceitos e ao mesmo tempo os engloba. De forma geral, refere-se a uma pessoa 

“que se torna digna de celebração, reconhecimento, reverência” (FRANÇA, 2014, p. 18), 

que possui visibilidade. Mas essa definição carrega, em si, uma pergunta implícita: o que 

faz com que uma pessoa se torne digna de reconhecimento, reverência? Destaca-se a 

                                                           
46 O livro é organizado, além de Vera Veiga França, por João Freire Filho, Lígia Lana e Paula Simões. 
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importância da mídia como um dos importantes eixos do complexo processo de 

construção de uma celebridade. Os fatores atrelados à construção de uma figura célebre 

se referem, comumente, a qualidades pessoais de tais atores sociais, como carisma, 

desempenho, beleza. Entretanto, aponta França, ao observamos somente esses aspectos, 

deixamos escapar o aspecto social que explica a construção das celebridades:  

Falta, assim, algum elemento nessa tríade (lugar/qualidade-
desempenho/exposição midiática); falta alguma coisa para explicar 
porque certos lugares, certas qualidades e forma de desempenho são 
atraentes, ganham visibilidade e provocam adesão em determinado 
momento, mas não sempre (2014, p. 24). 

 

A autora cita Shils (2000), que relaciona o valor simbólico de um sujeito à 

proximidade que esse tem “dos centros ativos da ordem social” (apud FRANÇA, 2014, 

p. 25). Ou seja, o valor é tão maior de acordo com a maior proximidade com os centros 

de ordem vigente, das ideias dominantes:  

O quadro de valores de uma determinada sociedade, a rede de poder, a 
correlação de forças num dado contexto em que tais indivíduos 
aparecem na cena pública constituem a moldura de fundo – e talvez 
definitiva – da dinâmica que vai convertê-los (ou não) em celebridades. 
(FRANÇA, 2014, p. 25).   

  

De uma forma geral, entende-se que as celebridades dão visibilidade ao quadro de 

valores e à lógica de poder que são socialmente apreciados pela sociedade com a qual 

interagem e que representam. Esse é um ponto chave para entendermos de que forma a 

figura do empreendedor social se tornou valorizada na contemporaneidade, já que ele 

endossa, por meio de seu discurso, a rede de poder simbólico (BOURDIEU, 1989) do 

sistema vigente ao se posicionar como “tábua de salvação” para os problemas 

socioeconômicos da atualidade. Para Bourdieu, “o poder simbólico é um poder de 

construção da realidade que tende a estabelecer (...) o sentido imediato do mundo (e, em 

particular, do mundo social)” (1989, p. 9).  Ou seja, a percepção da realidade se dá a partir 

dessa dinâmica. 
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3.2. Empreendedores sociais como celebridades contemporâneas 

“Empreendedor é o herói do nosso mundo”, diz o título de uma notícia veiculada 

pela revista Exame em seu portal47. Nessa matéria, do dia 25 de agosto de 2015, o indiano 

Raj Sisodia discorre sobre o que ele chamou de “capitalismo consciente”, uma suposta 

nova forma de pensar o capitalismo, mais atenta a valores como amor e respeito, e que 

deixaria de lado o foco exclusivo no lucro. Sisodia é um grande empresário e professor 

de marketing e negócios da Universidade de Bentley (Boston, EUA), que atua como uma 

espécie de guru para empresários como Abílio Diniz e empresas como Google, Starbucks 

e Natura. Para ele,  

Se nós não tivéssemos pessoas [empreendedores] tomando esses riscos, 
não evoluiríamos como seres humanos. Em que mundo nós viveríamos 
sem o empreendedorismo de pessoas como Thomas Edison, os irmãos 
Wright, e todos os outros que foram pioneiros em indústrias totalmente 
novas? Na maioria dos casos, os empresários são criticados, são 
tratados como trapaceiros, gananciosos, egoístas. Mas os 
empreendedores são heróis do nosso mundo, e tem sido assim nos 
últimos séculos. Nós precisamos reconhecê-los e celebrá-los (grifo 
nosso)48. 

 

A relação de identificação e projeção descrita por Morin (2011) pode nos ajudar 

a entender os motivos do culto às celebridades: “faz parte do nós mas se situa para além 

do nós” (FRANÇA, 2014, p. 27). Ou seja, é possível se reconhecer a partir da figura 

empresarial de um empreendedor social, mas ele vai além e, por isso, é visto como um 

ator social a ser reconhecido e celebrado por seus feitos, que são narrados como heroicos. 

Esse movimento revela a ideologia contida na proposta discursiva do empreendedorismo 

social e a função da celebrização da figura do empreendedor social, que “inscreve-se no 

quadro antropológico da cultura, e cumpre a função de estabilidade e segurança que os 

elos e referências culturais devem atender” (FRANÇA, 2014, p. 30). A celebrização do 

empreendedor social se refere a um efeito retórico e esse ator social passa a representar 

um possível elo de segurança para a sociedade contemporânea. Os discursos produzidos 

a partir desse movimento geram efeito tranquilizador frente às mazelas sociais. Mas, 

conforme já apontamos, não há mudança estrutural de fato, e, em última instância, há o 

reforço do capitalismo como estrutura vigente.  

                                                           
47 Disponível em: <http://exame.abril.com.br/pme/noticias/empreendedor-e-o-heroi-do-nosso-mundo-diz-
guru-indiano>. Acesso: 15 set. 15.  
48 Trecho da entrevista dada para a Exame: <http://exame.abril.com.br/pme/noticias/empreendedor-e-o-
heroi-do-nosso-mundo-diz-guru-indiano>. Acesso: 15 set. 2015. 

http://exame.abril.com.br/pme/noticias/empreendedor-e-o-heroi-do-nosso-mundo-diz-guru-indiano
http://exame.abril.com.br/pme/noticias/empreendedor-e-o-heroi-do-nosso-mundo-diz-guru-indiano
http://exame.abril.com.br/pme/noticias/empreendedor-e-o-heroi-do-nosso-mundo-diz-guru-indiano
http://exame.abril.com.br/pme/noticias/empreendedor-e-o-heroi-do-nosso-mundo-diz-guru-indiano
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Na contemporaneidade, a visibilidade se converte em valor. Ou seja, é valorizado 

aquele ou aquela causa que possui exposição (FRANÇA, 2014, p. 27). Diante desse 

cenário, a busca por se tornar celebridade também aumenta. No caso do 

empreendedorismo social, a exposição atribui não somente valor aos seus protagonistas, 

mas às organizações e ao campo do empreendedorismo social como um todo. Esse 

processo, em última instância, garante uma maior legitimação do empreendedorismo 

social em relação a outros campos (BOURDIEU, 1989). Podemos pensar, então, que as 

organizações se nutrem da exposição pública de seus empreendedores sociais, entendidos 

como celebridades. Seus feitos endossam as organizações e legitimam sua forma de agir.  

 O processo de celebrização estimula, ainda, o culto à personalidade, a busca da 

felicidade: “o valor da exibição migra dos feitos e obras para o próprio eu. É preciso se 

mostrar, é preciso ‘ser’ publicamente” (FRANÇA, 2014, p. 31). No contexto 

contemporâneo de culto à performance (EHRENBERG, 2002), o perfil do empreendedor 

social como empresário bem-sucedido, que age em prol do bem comum e se torna, então, 

celebrizado e identificado como modelo a ser seguido: 

Precisamos de líderes empresariais que se importem com o propósito 
do negócio e com o impacto que ele causa nas pessoas. Que sejam 
dirigidos não tanto pelo poder ou pelo dinheiro. Líderes conscientes 
devem motivar, inspirar e desenvolver as pessoas. Eles são realmente 
apaixonados pelo propósito do negócio, não colocam os empregados no 
último nível de importância. É preciso ter a cultura do amor, da 
preocupação, da confiança, da transparência e da autenticidade. Uma 
cultura sustentável a longo prazo49. 

 

Diversas premiações podem ser citadas como exemplos desse processo de 

celebrização e culto à individualidade. O já citado Prêmio Empreendedor Social 

(realizado em parceria entre a Folha de S. Paulo e a Schwab Foundation) conta as histórias 

de vida dos empreendedores sociais ganhadores da premiação: “Empreendedor Social 

2005 é um paulista inovador, bem-humorado e avesso a formalidades, que chora ao falar 

de seus sonhos e cuida mais dos outros do que de si”50 é a descrição de Eugenio 

Scannavino Netto, ganhador da edição de 2005. Toda a matéria jornalística tem um tom 

                                                           
49 Entrevista de Sisodia para a Folha de São Paulo. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/42568-capitalismo-consciente-vai-alem-da-obtencao-de-
lucro-e-e-arma-contra-crise.shtml>. Acesso: 15 set. 15. 
50 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/finalistas/2005-eugenio-
scannavino-netto-projeto-saude-e-alegria.shtml>. Acesso: 28 out. 15. 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/42568-capitalismo-consciente-vai-alem-da-obtencao-de-lucro-e-e-arma-contra-crise.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/42568-capitalismo-consciente-vai-alem-da-obtencao-de-lucro-e-e-arma-contra-crise.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/finalistas/2005-eugenio-scannavino-netto-projeto-saude-e-alegria.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/finalistas/2005-eugenio-scannavino-netto-projeto-saude-e-alegria.shtml


 

87 
 

bastante emotivo, fala sobre momentos relevantes sobre a vida pessoal de Eugenio, como 

a perda de seu pai, e de seu perfil sonhador, visionário e batalhador. 

 

Assim como a história de Eugenio, também são contadas as de Fábio Bibancos de 

Rosa, Tião Rocha, André Albuquerque e todos os demais ganhadores do prêmio, desde o 

ano de 2005. Os discursos desses líderes carismáticos estão reunidos a partir de uma 

galeria de fotos presente no site da Folha de S. Paulo, que exibe o perfil desses 

protagonistas. A estética visual reforça fatores como esperança, inovação, a possibilidade 

de um melhor futuro. Os empreendedores sociais, protagonistas das histórias contadas no 

site da premiação, traduzem esses valores. São histórias de superação e de conquista. O 

que prevalece são imagens alegres de rostos felizes e sorridentes, que olham esperançosos 

para o futuro, caracterizando um regime visual de tranquilização, que contrasta com as 

urgências dos problemas sociais de nosso tempo. Esses empreendedores sociais 

personificam, de certa forma, uma promessa de melhores condições e de diminuição das 

desigualdades sociais.   

 

 

 

 

 

Nesses exemplos e nas histórias de vida encontradas nos sites das organizações 

estudadas a dinâmica é a mesma. A aura que se apresenta é cooperativa, mas se dá 

Figura 22: Eugenio, primeiro ganhador da premiação. No site, o destaque é para a história de vida 
dos empreendedores sociais. 

Figura 23: imagens de alguns dos ganhadores do Prêmio Empreendedor Social. 
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destaque ao indivíduo, a um projeto de sociedade individualizada. Desaparece a 

sociedade como lugar para a resolução dos problemas e é o indivíduo que assume essa 

posição. O empreendedor social traz para si a liderança de um mundo possível, assume 

esse poder e é alçado ao patamar de herói mítico por meio das construções narrativas e 

por mecanismos que expõem suas figuras na mídia. O papel simbólico desses atores 

sociais é muito maior que o seu poder efetivo: 

De acordo com a pesquisa, as Fundações Privadas e Associações sem 
Fins Lucrativos no Brasil - Fasfil (2010), realizada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em parceria com a 
Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais (Abong), 
o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (Gife) e o Instituto de 
Pesquisa Econômicas Aplicada (Ipea), existem no país 290.692 
Associações Privadas sem Fins Lucrativos (ONGs), que empregam 
2.128.007 milhões de trabalhadores, ou 5,3% dos empregados em todas 
as organizações formalmente registradas no País. Por seu tamanho e 
importância, o chamado Terceiro Setor é responsável pela formação de 
5% do PIB brasileiro (Pnud-2010) (grifo nosso)51.  

 

 Vale ressaltar que o Terceiro Setor não abrange somente os empreendimentos 

sociais. Ou seja, a participação efetiva do empreendedorismo social na economia 

brasileira, por exemplo, é inferior a 5%. Em reportagem com temática semelhante, o 

portal de notícias UOL52 divulgou que as atividades ligadas ao Terceiro Setor 

corresponderiam a 5% dos pontos de trabalho ao redor do mundo. Esse índice seria maior 

em países mais desenvolvidos, como a Holanda (12%), apesar de ainda corresponder a 

um percentual restrito. Mas sua presença e o poder simbólico desse ator social, conforme 

vimos, é bastante relevante e abrangente. Vale ressaltar que “o poder simbólico é, com 

efeito, esse poder invisível o qual só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que 

não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo o exercem” (BOURDIEU, 1989, p. 8), 

o que torna o processo de celebrização da figura do empreendedor social ainda mais 

potente e aderente ao quadro de valores em que estamos inseridos. 

 

3.3. Empreendedorismo social, mídia e consumo simbólico 

Há, conforme aponta Torres (2014), uma relação direta entre celebridade, 

economia e carisma. A partir da modernidade, e do advento da democracia, abre-se 

                                                           
51 Disponível em: <http://www.muraki.org.br/novidades/o-terceiro-setor-e-sua-import%C3%A2ncia-para-
pol%C3%ADticas-p%C3%BAblicas>. Acesso: 28 out. 15.  
52 Disponível em: <http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/terceiro-setor-ongs-fundacoes-e-
outras-entidades-empregam-20-milhoes-de-pessoas.htm>. Acesso: 28 out. 15. 

http://www.muraki.org.br/novidades/o-terceiro-setor-e-sua-import%C3%A2ncia-para-pol%C3%ADticas-p%C3%BAblicas
http://www.muraki.org.br/novidades/o-terceiro-setor-e-sua-import%C3%A2ncia-para-pol%C3%ADticas-p%C3%BAblicas
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/terceiro-setor-ongs-fundacoes-e-outras-entidades-empregam-20-milhoes-de-pessoas.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/terceiro-setor-ongs-fundacoes-e-outras-entidades-empregam-20-milhoes-de-pessoas.htm
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espaço para que o que o autor chama de “celebridade pluralista”, ou seja, aquela que “se 

construiu”, “que veio de baixo” (p. 73). O autor ressalta ser o capitalismo o sistema que 

“cria a reprodução mecânica e hoje digital não só de produtos, como de serviços, e ainda, 

no que nos interessa, de ideias, de imagens e de ideologias” (idem). Ou seja, há uma 

associação direta entre a construção da celebridade a partir da modernidade, o capitalismo 

e o modelo democrático. A burguesia foi a grande responsável por esse movimento de 

democratização a partir da modernidade, pois retirou do regime monárquico o acesso ao 

patamar de celebridades, que passam agora também a estar atreladas à acumulação de 

posses. Nesse processo histórico, destaca Torres (2014), “a celebridade alarga-se a um 

número muito maior de celebrizados, alimentando e entretendo processos de 

identificação, de aspirações e de simples curiosidade do maior número” (p. 74). O palco 

para esse acontecimento foi a indústria midiática de massa. 

O autor pontua o surgimento e o rápido desenvolvimento dessa indústria de massa, 

e propõe, para além de Rojek (2008), que as celebridades não são somente fabricações 

culturais, mas também formas de mercadoria. Não seriam desdobramentos midiáticos, 

mas uma indústria, em si mesma. 

 O autor, assim como França (2014) reforça a relevância da relação entre mídia e 

celebridade, mas destaca que o papel da celebridade se estende para além da mídia. As 

celebridades, tidas como referências, “têm o seu centro na mídia, numa era em que muitas 

das atividades sociais estão midiatizadas (...). Tem sua própria ideologia, que, como 

sucede tantas vezes com as ideologias do capitalismo e da burguesia, são ex-

denominadas, ocultadas, permitindo sua naturalização na esfera cultural e social 

(TORRES, 2014, p. 75). A aura heroica desses atores sociais “lhes é emprestada pela 

mídia”, como faz questão de frisar o autor (p. 76). Os empreendedores sociais, vistos 

como celebridades heroicas, são alçados a esse patamar tanto pela mídia jornalística 

quanto pelos meios de comunicação das instituições de que fazem parte ou mesmo pelas 

redes sociais. 

A partir do momento em que as celebridades se inserem no contexto econômico, 

seja ao vender diretamente um produto ou serviço ou por personificarem um modelo a 

ser seguido, são elas também mercadorizadas. As pessoas, enquanto celebridades, 

correspondem aos “valores transacionáveis” dessa indústria, tornam-se produto-marca. 

Assim, “a mercantilização centra-se na própria imagem da celebridade, sendo a própria 

pessoa célebre um derivado da imagem” (TORRES, 2014, p. 85). Ao observarmos o 
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processo discursivo pelo qual se constroem as narrativas de vida dos empreendedores 

sociais, podemos observar esse processo de mercadorização. 

Os empreendedores sociais, celebridades heroicas, assumem o papel de modelos 

de cultura (MORIN, 2011). Sua imagem, convertida em “produto-marca” de acordo com 

a lógica capitalista, também se torna uma forma de culto à performance e à busca de 

autorrealização, conforme já discutimos anteriormente a partir de Ehrenberg (2002). 

Nesse sentido, Ehrenberg e Torres dialogam, já que, para o último autor, “as noções de 

êxito e de popularidade, valores seguros da ideologia capitalista democrática, são vitais 

para manter os famosos no circuito” (TORRES, 2014, p. 79). O culto à performance se 

torna mais uma forma de valorizar os empreendedores sociais, enquanto celebridades. 

O consumo das narrativas de vida desses atores sociais se dá pela mídia. Por mais 

que as celebridades sejam apontadas por Torres como uma indústria para além da mídia, 

a produção midiática coloca em circulação esses modelos para o consumo de um espectro 

mais vasto da sociedade. Vale ressaltar que, nesse caso, estamos entendendo consumo a 

partir do aspecto mais amplo, conforme destaca Silverstone (2002, p. 150): “Consumimos 

objetos. Consumimos bens. Consumimos informação. Mas, nesse consumo, em sua 

trivialidade cotidiana, construímos nossos próprios significados, negociamos nossos 

valores e, ao fazê-lo, tornamos nosso mundo significativo”. Ou seja, entendemos 

consumo como um processo simbólico, como consumo das narrativas de vida dos 

empreendedores sociais, que se tornam, elas mesmas, mercadorias.   

De acordo ainda com Silverstone (2002), “as mercadorias que se nos oferecem 

são o produto de um alienante sistema de produção do qual dependemos por completo, 

embora elas nos ofereçam as matérias-primas para criar o senso que temos de nós 

mesmos” (p. 152). No caso do consumo simbólico das narrativas de vida dos 

empreendedores sociais, seria essa uma forma de estabelecer, cada vez mais, esse como 

um modelo de cultura (MORIN, 2011) a ser seguido.  

Nesse processo de consumo simbólico, as organizações sociais possuem também 

um papel preponderante, que é o de atribuir o chamado “carisma institucional” a todos os 

empreendedores sociais que façam parte de suas instituições. Trata-se de um conceito 

elaborado inicialmente por Weber, e retomado por Lindholm: “o carisma é uma força 

destinada a legitimar instituições e indivíduos poderosos” (2001, p. 44). Essa forma de 
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carisma é descrita pelo autor como uma das principais maneiras de endossar o status quo, 

mantendo as tradições e se submetendo a elas.  

As organizações emprestam carisma e confiabilidade, como se fosse um “selo de 

qualidade” a seus associados. Em contrapartida, os empreendedores sociais emprestam 

sua figura célebre de heróis olimpianos para endossar o empreendedorismo social como 

um todo e, em especial, as instituições a que pertencem. E a mídia dá visibilidade e 

legitimidade à atuação de tais atores sociais. Trata-se de um círculo comunicacional em 

que não há espaço para qualquer voz dissonante. Legitima-se, em última instância, o 

poder do capitalismo, enquanto transmite a mensagem tranquilizadora de que algo está 

sendo feito para mudar os problemas do mundo, mesmo que nada de fato mude em termos 

sistêmicos, nas causas estruturais da produção de desigualdades e das mazelas associadas 

à questão social (QUINTÃO, 2004).  

Assim, percebemos de que forma o “carisma está inexoravelmente relacionado 

com o status quo” e os possuidores de carisma atuam como “válvula de segurança” 

(Lindholm, 2001, p. 253). Os discursos apresentados pelas organizações sociais e 

personificados pelas figuras míticas dos empreendedores sociais propõem soluções para 

as mazelas sociais. Entretanto, não há, de fato, mudanças estruturais. Nesse sentido, o 

processo de celebrização desses atores sociais demonstra de que forma se dá a 

manutenção do quadro de valores vigente, com as mesmas redes ideológicas de poder. 
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CAPÍTULO 4. METODOLOGIA 

Nesse capítulo, o principal objetivo é desenhar a proposta metodológica adotada 

pela pesquisa e também a definição do corpus a ser analisado, a partir dos sites das três 

organizações de caráter global que estão sendo consideradas: Ashoka, Skoll e Schwab 

Foundation. A metodologia escolhida para analisar as narrativas de vida dos 

empreendedores sociais presentes nos sites das três instituições é, majoritariamente, a 

análise crítica do discurso. Utilizamos também a proposta de análise fílmica de Massimo 

Canevacci (2001), visto que o corpus a ser estudado engloba uma série de filmes 

relacionados às narrativas de vida dos empreendedores sociais das instituições analisadas, 

e a análise de percurso de vida, de Giele e Elder Jr. (1998) para que seja possível 

privilegiar diversos âmbitos narrativos da história de vida dos empreendedores sociais. 

Diante disso, compreendemos os princípios teóricos da análise crítica do discurso 

a partir dos autores Norman Fairclough (2001) e Teun Van Dijk (2013). Fairclough 

propõe uma análise multidimensional de discurso, que envolve texto, práticas discursivas 

e práticas sociais. É importante ressaltar que o autor considera como “discurso” a 

utilização da linguagem como prática social. Isso “implica ser o discurso um modo de 

ação, uma forma em que as pessoas podem agir sobre o mundo e especialmente sobre os 

outros, como também um modo de representação” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 91).  

Van Dijk apresenta uma metodologia de análise multidisciplinar e que leva em 

consideração “as complexas relações entre as estruturas discursivas e os problemas 

sociais” (2013, p. 353). A análise crítica do discurso, para o autor, pressupõe a 

triangulação entre discurso, cognição e sociedade. Por discurso, Van Dijk entende toda 

forma de “evento comunicativo” (2013, p. 355), o que abrange todos os tipos de interação 

comunicacional. O aspecto cognitivo abarca tanto a cognição pessoal como a social, 

“crenças, objetivos, avaliações e emoções e qualquer outra estrutura ‘mental’ ou da 

‘memória’” (idem). Do ponto de vista da sociedade, estão as microestruturas, que 

preveem as relações interpessoais e as que se passam em níveis globais, que 

correspondem a estruturas sociais e políticas, como grupos, movimentos sociais, 

organizações, instituições e sistemas políticos, por exemplo. A união dos aspectos 

cognitivos e sociais define, assim, a relevância do contexto para o discurso. 
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Os dois autores defendem que a análise crítica do discurso deve ser 

multidisciplinar e não se restringir a um modelo único, visto que aborda aspectos 

complexos da relação entre prática discursiva e prática social. 

Do ponto de vista de Fairclough (2001, p. 91), o discurso se molda a partir da 

prática social e é restringido a partir dela: “o discurso contribui para a constituição de 

todas as dimensões da estrutura social que, direta ou indiretamente, o moldam e o 

restringem: suas próprias normas e convenções, como também relações, identidades e 

instituições que lhe são subjacentes” (idem). Esse é um aspecto muito relevante para a 

análise realizada, pois a visão crítica proposta por Fairclough leva em consideração a 

maneira em que o discurso é moldado pela prática social e institui identidades que são 

consideradas socialmente válidas. De acordo com Figaro (2003), o autor  

destaca a importância de se observar como os discursos revelam as 
mudanças sociais. No entanto, ao contrário do que se possa 
compreender num primeiro momento, não é a mudança imposta pela 
palavra que muda a realidade, mas é a mudança objetiva da lógica da 
produção no mundo do trabalho que necessita de novas bases de 
representação. (FIGARO, 2003, p. 7) 

 

 Ou seja, as mudanças objetivas mobilizam novas formas de representação. No 

caso do empreendedorismo social, as alterações que se deram a partir do terceiro espírito 

do capitalismo (BOLTANSKI e CHIAPELLO, 2009) mobilizaram toda uma mudança na 

forma de representação das estruturas sociais, e é a partir de então que as figuras do 

empreendedor e do empreendedor social passam a ganhar representatividade. 

 Compreendemos, até esse ponto, de que forma o discurso referente ao 

empreendedorismo social é socialmente validado pelas estruturas vigentes e endossa o 

capitalismo. Esse discurso se estrutura de forma paradoxal, em sua articulação entre real 

e imaginário, para a constituição de uma figura modelar heroica que reforça moldes 

relacionados a empresários bem-sucedidos, mas os envolve com a aura heroica da busca 

pelo bem comum.  

 A análise crítica do discurso permite o entendimento de três aspectos discursivos: 

a construção das “identidades sociais”, da construção das relações entre os sujeitos e a 

construção de “sistemas e crenças” (ibidem). O autor reforça, entretanto, que o principal 

foco de sua metodologia é entender como o discurso se estabelece como prática política 

e ideológica, já que “o discurso como prática ideológica constitui, naturaliza, mantém e 
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transforma os significados do mundo de posições diversas nas relações de poder” 

(FAIRCLOUGH, 2001, p. 94). O poder simbólico atribuído à imagem do empreendedor 

social, a partir de suas narrativas heroicas, contribui para a naturalização de um sistema 

desigual, apesar de afastar a percepção dessa desigualdade.  

O autor enfoca a análise discursiva a partir da linguagem, o que dialoga 

diretamente com nosso objeto de análise: “a prática social (política, ideológica, etc.) é 

uma dimensão do evento discursivo, da mesma forma que o texto” (FAIRCLOUGH, 

2001, p. 99). É importante ressaltar que a prática discursiva, por si só, não é suficiente; 

devemos compreendê-la em sua inserção no contexto da prática social: “a análise de um 

discurso particular como exemplo de prática discursiva focaliza os processos de 

produção, distribuição e consumo textual” (idem). Estabelece-se, então, os três principais 

pontos da análise multidimensional do discurso: texto, prática discursiva (produção, 

distribuição e consumo) e prática social (FAIRCLOUGH, 2001, p. 91). Trata-se de uma 

relação indissociável em que,  

ao produzirem seu mundo, as práticas dos membros são moldadas, de 
forma inconsciente, por estruturas sociais, relações de poder e pela 
natureza da prática social em que estão envolvidos, cujos marcos 
delimitadores vão sempre além da produção de sentido 
(FAIRCLOUGH, 2001, p. 100).    

 

As estruturas sociais estão presentes nos discursos, mesmo que de forma implícita. 

O discurso revela a prática social em que está inserido, mesmo que seja de maneira 

inconsciente:   

As práticas discursivas e sociais são inter-relacionadas, e uma vez que 
a linguagem nunca é transparente, o papel da crítica é contribuir para os 
processos que envolvem as mudanças sociais, no trabalho de 
desconstrução e reflexão sobre a materialidade do discurso e no 
estabelecimento de suas relações com os contextos social, cultural e 
histórico. (CASAQUI e SINATO, 2014, p. 188). 

 

Na inter-relação entre as práticas discursivas e sociais, é possível compreender a 

formação do empreendedor social como modelo de conduta (ERHENBERNG, 2010) da 

contemporaneidade, apesar de todas as contradições conceituais implícitas nesse modelo. 

As narrativas biográficas (ARFUCH, 2010) reforçam a aura heroica desse ator social, do 

ideário em prol do “bem comum”, para a “salvação do mundo”. A partir da análise crítica 

do discurso, é possível compreender de que forma a ideologia referente ao novo espírito 
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do capitalismo (BOLTANSKI e CHIAPELLO, 2009), naturaliza-se e se fortalece a partir 

dessas narrativas biográficas (ARFUCH, 2010).  

É esse o contexto que permite a constituição de novos mundos possíveis 

(LAZZARATO, 2006), que se dá no plano discursivo. A ideia da construção simbólica 

desse novo projeto de sociedade é protagonizada pelos empreendedores sociais e 

endossado pelas organizações sociais das quais fazem parte. A legitimação da figura 

heroica desse ator social, por meio da mobilização de outros campos (BOURDIEU, 

2005), tem por objetivo alçar o empreendedorismo de forma ampla, e o 

empreendedorismo social em particular, ao Olimpo (MORIN, 2011).  

Para compreender a tessitura simbólica e discursiva característica do espírito do 

nosso tempo, escolhemos três organizações de caráter global, com um número 

significativo de empreendedores sociais associados, e que se consideram fundadoras do 

sistema conhecido como empreendedorismo social: Ashoka, Schwab e Skoll Foundation. 

Conforme apontamos no decorrer desse trabalho, as três organizações apresentam 

propostas de construção de novos mundos possíveis, ressaltam as histórias de vida de seus 

fundadores e de seus participantes e constituem o discurso sobre o empreendedorismo 

social a partir de uma paradoxal combinação: a figura heroica de um possível “salvador” 

do mundo e um empresário bem-sucedido. 

 

4.1. Delineamento do corpus de análise 

Para a realização da análise, mapeamos de que formas as narrativas de vida dos 

empreendedores sociais estão dispostas nos sites das organizações. Assim, foi possível 

verificar de que maneira essas histórias são contadas, e quais são as similitudes e 

diferenças entre as escolhas discursivas realizadas por cada instituição. Por meio do 

mapeamento da disposição das narrativas de vida dos empreendedores sociais nas três 

instituições, compreenderemos quais organizações dão voz aos seus empreendedores, 

quais são as que os classificam de forma mais pragmática, ou mesmo qual a relevância 

das narrativas de vida dos empreendedores em cada um dos sites. 



 

96 
 

A Skoll Foundation se destaca por se apoiar fortemente na estratégia discursiva 

do storytelling53 para narrar as histórias dos empreendedores sociais. A instituição diz 

utilizar essa técnica para dar a vida às narrativas que “retratam os problemas mais 

urgentes do mundo e articulam soluções específicas com potencial de impacto em larga 

escala”. Esses vídeos são entendidos como relatos jornalísticos, documentários; estão 

presentes em dois locais do site, denominados: Uncommom Heroes54 e The new heroes55 

Uncommom Heroes 
1 YouthBuild USA 
2 Health Care Without Harm 
3 Root Capital 
4 VillageReach 
5 Associação Saúde Criança 
6 Marine Stewardship Council 
7 Community and Individual Development Association 
8 International Development Enterprises India (IDE-India) 
9 International Bridges To Justice 
10 Fundación Paraguaya 
11 Ceres (part 1) 
12 Campaign for Female Education (CAMFED) 
13 Institute for OneWorld Health 
14 Center for Digital Inclusion (CDI) 
15 Afghan Institute of Learning (AIL) 
16 FairTrade USA 
17 Gram Vikas 
18 Ceres (part 2) 
19 Riders For Health 
20 Visayan Forum Foundation 
21 Hanging In The Balance: The Future Of A Forest 
22 The Citizens Foundation 
23 Basic Needs 
24 Crisis Action 
25 World Health Partners 
26 Khan Academy 
27 Independent Diplomat 
28 B Lab 

                                                           
53 Storytelling é entendido no mundo corporativo como “uma poderosa ferramenta vital para o negócio (...) 
como um eficiente “veículo” de mensagens que podem nos infectar, derrubando nossas defesas e 
resistências ao que é comercial, a nossa imunidade intelectual e emocional”, de acordo com matéria 
realizada pelo site Meio & Mensagem sobre o tema:  
<http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/ponto_de_vista/2014/01/02/O-novo-
significado-do-marketing-e-o-futuro-do-branded-content.html#ixzz3MJ3ZHN94>. Acesso: 16 jul. 15. 
54 Disponível em: <http://www.skollfoundation.org/approach/uncommon-heroes/>. Acesso: 16 jul. 15. 
55 Disponível em: http://www.skollfoundation.org/approach/storytelling/the-new-heroes/. Acesso: 16 jul. 
15. 
 

http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/ponto_de_vista/2014/01/02/O-novo-significado-do-marketing-e-o-futuro-do-branded-content.html#ixzz3MJ3ZHN94
http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/ponto_de_vista/2014/01/02/O-novo-significado-do-marketing-e-o-futuro-do-branded-content.html#ixzz3MJ3ZHN94
http://www.skollfoundation.org/approach/uncommon-heroes/
http://www.skollfoundation.org/approach/storytelling/the-new-heroes/
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29 Fundacion Capital 
30 Girls Not Brides 
31 Medic Mobile 
32 Water & Sanitation for the Urban Poor 
33 Slum Dwellers International 
34 Global Witness 

 

The new heroes 
1 Dreams Of Sanctuary 
2 Technology Of Freedom 
3 Power Of Enterprise 
4 Power Of Knowledge 

 

 Ao longo dos vídeos, os empreendedores sociais falam em primeira pessoa, há 

espaço para o contexto em que se dá o problema social e também as pessoas que foram 

auxiliadas pela iniciativa. Abaixo dos vídeos, como uma forma de legendagem, há uma 

síntese da história que será contada:  

 

 A Schwab possui mais de 260 empreendedores sociais associados à organização. 

Os empreendedores sociais são apresentados por meio de um “catálogo”, que os classifica 

de acordo com diferentes critérios, como nome, organização, região de impacto, setor e 

modelo. Ou seja, um sistema que funciona como mecanismo de busca:   

Figura 24: exemplo de como são posicionados os vídeos das histórias dos empreendedores sociais na 
página da Skoll Foundation. 
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Ao selecionar um empreendedor social, abre-se uma espécie de ficha, bastante 

organizada e objetiva, com as principais descrições referentes ao respectivo 

empreendedor social. Além das informações já contidas no mecanismo de busca, destaca-

se o conceito da atuação do empreendimento social, quais atividades e inovações 

proporcionadas e, por último, quem é o empreendedor social: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 25: página do site da Schwab em que há o mecanismo de busca para encontrar os empreendedores 
sociais da organização. 

Figura 26: forma de apresentação do empreendedor social da Schwab. Os dados numéricos ou mesmo as 
premiações do empreendedor social possuem maior destaque do que a história de vida do empreendedor. 
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A Ashoka possui algumas similaridades em relação à Schwab, já que também 

apresenta uma espécie de mecanismo de busca para divulgar seus empreendedores 

sociais, denominados fellows:  

 

O sistema de busca funciona a partir de seis categorias: país, palavra-chave, campo 

de trabalho, setor, população atendida e região. Os perfis se apresentam de forma 

resumida, e é possível saber mais sobre o empreendedor social ao clicar em seu perfil. Ao 

ler o perfil completo, novamente há subdivisões: introdução, nova ideia, o problema, a 

estratégia, a pessoa. Apesar de haver uma estrutura igual para a descrição de todos os 

fellows, alguns perfis apontam menções feitas do empreendedor social na mídia ou 

mesmo vídeos relacionados ao fellow.  

Figura 27: a descrição do empreendedor social é o último item que aparece no site da Schwab. 

Figura 28: sistema de busca do site da Ashoka. 
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Partindo das observações e de toda a discussão teórica realizada até o momento, 

elegemos os perfis analisados pela pesquisa. O fator preponderante para a seleção foi a 

sobreposição de tais perfis nos sites das três organizações. Ao longo do processo de 

pesquisa, percebemos que um mesmo empreendedor social estava presente em duas ou 

mais organizações. Assim, fizemos o cruzamento a partir das histórias de vida dos 

empreendedores sociais presentes no site da Skoll Foundation (na já citada aba 

“Uncommom heroes”): 

Figura 29: início do perfil completo de um fellow da Ashoka. Nesse exemplo, há indicação de um vídeo. 
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Assim, chegamos a oito perfis de empreendedores sociais:  

 

Nome Ashoka Schwab
1 YouthBuild USA Dorothy Stoneman ok não
2 Health Care Without Harm Gary Cohen ok não
3 Root Capital William Foote ok não
4 VillageReach Blaise Judja-Sato não não
5 Associação Saúde Criança Vera Cordeiro ok ok
6 Marine Stewardship Council Rupert Howes não ok
7 Community and Individual Development Association Taddy Blecher ok não
8 International Development Enterprises India (IDE-India) Amitabha Sadangi não ok
9 International Bridges To Justice Karen Tse ok não
10 Fundación Paraguaya Martin Burt não ok
11 Ceres (part 1) Mindy Lubber não não
12 Campaign for Female Education (CAMFED) Ann Cotton não ok
13 Institute for OneWorld Health Victoria Hale ok ok
14 Center for Digital Inclusion (CDI) Rodrigo Baggio ok ok
15 Afghan Institute of Learning (AIL) Sakena Yacoobi ok ok
16 Transfair USA Paul Rice ok ok
17 Gram Vikas Joe Madiath não ok
18 Ceres (part 2) Mindy Lubber não não
19 Riders For Health Andrea e Barry Coleman ok ok
20 Visayan Forum Foundation Cecilia Flores-Oebanda não não
21 Hanging In The Balance: The Future Of A Forest não se apresenta mais como organização não não
22 The Citizens Foundation Róbert Bjarnason não ok
23 Basic Needs Chris Underhill ok ok
24 Crisis Action Salman Shaikh não não
25 World Health Partners Martha Campbell não ok
26 Khan Academy Khan não não
27 Independent Diplomat Aryeh Neier não não
28 B Lab Jay Coen Gilbert, Bart Houlahan, e Andrew Kassoynão ok
29 Fundacion Capital Yves Moury não não
30 Girls Not Brides Mabel van Oranje ok não
31 Medic Mobile Josh Nesbit ok não
32 Water & Sanitation for the Urban Poor Sam Parker não não
33 Slum Dwellers International Jockin Arputham não ok
34 Global Witness Patrick Alley, Charmian Gooch, e Simon Taylor não não

Uncommom Heroes

Empreendedor(es) Social(is) Ashoka Schwab
5 Associação Saúde Criança Vera Cordeiro ok ok
13 Institute for OneWorld Health Victoria Hale ok ok
14 Center for Digital Inclusion (CDI) Rodrigo Baggio ok ok
15 Afghan Institute of Learning (AIL) Sakena Yacoobi ok ok
16 Transfair USA Paul Rice ok ok
19 Riders For Health Andrea e Barry Coleman ok ok
23 Basic Needs Chris Underhill ok ok

Uncommom Heroes

Tabela 2: oito perfis que serão analisados. Vale destacar que há perfis que estão presentes no mesmo 
vídeo, como é o caso da Andrea e Barry Coleman (Riders for Health).  

Tabela 1: cruzamento dos perfis dos empreendedores sociais presentes nas três instituições. 
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A partir dessa definição do corpus, realizamos uma análise com viés comparativo, 

com o objetivo de demonstrar de que forma o perfil de cada empreendedor social é 

apresentado por cada uma das instituições: quais semelhanças e diferenças nesse 

processo, de que forma as organizações se projetam a partir das histórias de vida desses 

atores sociais e até mesmo entender se há ou não alguma forma de “concorrência” entre 

as organizações. 

 

4.2. Modelo de análise 

 A partir da análise crítica de discurso (ACD), entenderemos as narrativas de vida 

dos empreendedores sociais dos sites das três instituições escolhidas: Ashoka, Skoll 

Foundation e Schwab. A interdisciplinaridade é um dos aspectos mais relevantes para a 

proposta do autor, que envolve  

interesse nas propriedades dos textos, na produção, na distribuição e no 
consumo dos textos, nos processos sociocognitivos de produção e 
interpretação dos textos, na prática social em várias instituições, no 
relacionamento da prática social com as relações de poder e nos projetos 
hegemônicos no nível social (FAIRCLOUGH, 2001, p. 276). 

 

 A linguagem, como prática social, evidencia o processo de legitimação das 

relações de poder. E o discurso se apresenta tanto como uma forma de ação como forma 

de representação. O discurso, ainda, é tanto moldado como restringido pela estrutura 

social. “Os eventos discursivos específicos variam em sua determinação estrutural 

segundo o domínio social particular ou o quadro institucional em que são gerados” 

(FAIRCLOUGH, 2001, p. 91). 

Para a realização da análise crítica do discurso (ACD), há uma série de caminhos 

que podem ser percorridos. Diversas estruturas e formas podem ser escolhidas, sem que 

seja, contudo, possível fazer uma análise de fato completa, como destaca Van Dijk (2013, 

p. 356). Assim, é preciso selecionar quais estruturas mais relevantes para cada estudo 

específico. O autor discorre sobre o papel dos tópicos discursivos como fundamentais 

para a comunicação: “Definidos como ‘macroestruturas semânticas’ e derivadas dos 

significados locais (microestruturas), os tópicos representam o que o discurso ‘quer dizer’ 

em termos globais” (DIJK, 2013, p. 359). Dito de outra forma, os tópicos correspondem 

às informações gerais que serão lembradas, já que não é possível memorizarmos todos os 

discursos que recebemos: “A relevância social dos tópicos na interação discursiva e a 
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estrutura social definem a orientação dos falantes, das organizações e dos grupos e traz 

discussões e ações futuras muito significativas” (idem). 

Dada a relevância da estrutura dos tópicos para a organização dos modelos 

mentais, a recomendação do autor é que uma análise do discurso se inicie com a eleição 

dos principais tópicos do discurso a ser analisado. A partir dos tópicos delimitados para 

a análise, torna-se possível se chegar a macroproposições, derivadas do discurso. Além 

disso, Van Dijk destaca ser a ACD uma estratégia de análise que se interessa por entender 

os discursos ideologicamente enviesados, em que se exacerba a “visão positiva de si” em 

detrimento do que se fala a respeito do outro e também uma metodologia capaz de 

identificar diferentes significados que se encontram implícitos nos discursos: 

Os significados implícitos estão relacionados às crenças fundamentais; 
entretanto, não são claros, diretos, completos ou precisamente 
declarados por várias razões contextuais, incluindo os bens conhecidos 
objetivos ideológicos de menosprezar nossas coisas ruins e as boas 
deles (DIJK, 2013, p. 364). 

  

 Além dessas estruturas, o autor ressalta a importância, para a realização da ACD, 

da compreensão de estruturas discursivas mais sutis, “como a entonação, as estruturas 

sintáticas, as estruturas proposicionais, as figuras retóricas, bem como as várias 

propriedades espontâneas da conversação, como a tomada de turno, correções, pausas, 

hesitações” (idem). De forma geral, os produtores dos discursos podem enfatizar os temas 

a serem discutidos, ao abordarem suas narrativas considerando aspectos 

predominantemente positivos. Isso pode se dar de diversas formas, a partir da escolha 

lexical realizada, do exagero de qualidades e metáforas positivas ou mesmo com a 

diminuição da figura do “outro” (quando há, mesmo que de forma implícita, essa 

dicotomia entre a figura do eu versus a figura do outro). A adoção dessa forma de 

estratégia discursiva, realizada pelo discurso dominante, faz com que tais modelos se 

consolidem nessa posição. No caso das narrativas de vida dos empreendedores sociais, 

entendemos de que forma se dá a construção de tais discursos, quais modelos mentais são 

valorizados e quais não, quais tópicos são positivados e em detrimentos de quais outros e 

quais macropoposições são evidenciadas. Um outro ponto essencial destacado pelo autor 

é o referente a modelos de contexto, que “mostram a interface entre a informação mental 

(o conhecimento) a respeito de um evento e os significados construídos pelo discurso” 

(DJIK, 2013, p. 369). 
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 Assim como Van Dijk, Fairclough (2001) também destaca a necessidade de 

avaliar as particularidades de cada forma de análise, para a seleção dos elementos mais 

válidos: “note que em qualquer análise particular algumas das categorias são 

provavelmente mais relevantes e úteis que outras, e os analistas provavelmente desejam 

focalizar um número pequeno de categorias” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 283). O autor 

descreve um modelo que contemple as três dimensões por ele estudadas: “(1) análise das 

práticas discursivas (...), focalizando a intertextualidade e a interdiscursividade das 

amostras do discurso; (2) análise dos textos; (3) análise da prática social da qual o discurso 

é parte” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 282).   

 Dentre os itens que compõem a proposta de análise de Fairclough, destacaremos 

os que mais serão válidos para a análise a ser realizada: intertextualidade, ethos e efeitos 

ideológicos e políticos do discurso. Inserida no contexto da prática discursiva, a 

intertextualidade manifesta se propõe a entender o que está presente na produção do texto, 

assim como identificar e compreender outros textos que estejam presentes no discurso 

analisado. Há duas formas, a representação discursiva e a pressuposição. 

(FAIRCLOUGH, 2001, p. 285).    

 Já o ethos, definido pelo autor como componente presente na análise do texto, tem 

por objetivo evidenciar as características que contribuem para a “construção do eu, ou de 

identidades sociais, na amostra” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 287). É importante para 

avaliar de que forma os discursos da amostra apresentam projetos de construção do eu. 

Há um modelo com características semelhantes para a busca da autorrealização e da 

felicidade? Esse modelo se encontra presente nos discursos diretos dos empreendedores 

sociais ou de forma mais generalizada nos sites das organizações?   

 Para iniciar a categorização referente à análise da prática social, o autor faz uma 

ressalva, e diz ser mais difícil selecionar uma lista que favoreça essa parte da análise. 

Destaca ser essa uma “orientação aproximada” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 289), que 

possui, como um de seus principais objetivos, compreender “os efeitos da prática 

discursiva sobre a prática social” (idem). A análise dos efeitos ideológicos e políticos do 

discurso tem por principal objetivo evidenciar efeitos ideológicos e hegemônicos 

específicos: “sistemas de conhecimento e crença; relações sociais; identidades sociais 

(eu)” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 290). 
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 Além da utilização da ACD, lançaremos mão, conforme apontado, da proposta de 

análise fílmica do discurso, de Massimo Canevacci (2001), visto que há particularidades 

dos materiais audiovisuais que precisam ser respeitadas para a realização da análise 

integral das narrativas de vida, que estão presentes tanto em textos nos sites, como em 

vídeos, também disponíveis na Internet. Assim, a proposta é conseguir entender os 

significados contidos nos textos visuais. Conforme destaca Canevacci (2001), “o visual 

refere-se às muitas linguagens que ele veicula: a montagem, o enquadramento, o 

comentário, o enredo, o primeiro plano, as cores, o ruído, as linguagens verbal, corporal 

e musical” (p. 7). A partir da análise do que o autor denomina de “produtos culturais”, é 

possível compreender valores, ideologias, códigos, “modelos simbólicos e formais” 

(CANEVACCI, 2001, p. 10) presentes em uma cultura. 

 O contexto midiático contemporâneo oferece novas e diversificadas formas de 

produção, circulação e consumo de discursos. Canevacci reforça a possibilidade de 

multiplicação da emissão de sinais a partir das novas tecnologias,  

o que significa que uma mensagem da mídia é tão mais penetrante na 
percepção do espectador – cuja estrutura de atenção tende ao hábito dos 
sinais – quanto mais multiplica os códigos presentes para cada frame: 
comentário externo, comentário interno, ruído, jingle, técnicas 
corporais, cor, escritas, movimentos de câmera (2001, p. 91). 

 A comunicação, desse ponto de vista, assume um patamar polissêmico e diverso. 

É nesse sentido que buscamos delinear as estruturas da narrativa visual presentes nos 

vídeos dos chamados “uncommon heroes” da Skoll Foundation. São observadas, de forma 

geral, montagem, características sonoras (música e ruído), verbais (voz in e voz off), 

corporais, cromáticas, gráficas e visuais (enquadramento, posição de câmera, zoom, 

sequências, dentre outros).  

 Outra proposta que será adotada é a análise do percurso de vida (Life Course 

Research, de GIELE e ELDER JR., 1998). Os autores desse método compreendem a 

relação entre contexto social e individual nas trajetórias de vida. Casaqui (2013) tratou 

do interesse do uso dessa metodologia para a análise da trajetória de vida de 

empreendedores sociais em seu estudo de pós-doutoramento. Sua pesquisa contempla 

uma comparação entre os cenários brasileiro e português para o entendimento desse ator 

social. 

 A análise do percurso de vida contempla quatro itens que devem ser observados: 
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1) Localização no tempo e no espaço (location in time and place): busca orientar a 

experiência pessoal de acordo com o momento histórico em que o sujeito está 

inserido.  

2) Vidas interligadas (linked lives): tem por objetivo entender as conexões 

estabelecidas a partir do eu narrativo. “No plano discursivo, as teias de sentido se 

estabelecem na forma como o ‘eu’ se multiplica em conexões com o outro” 

(CASAQUI, 2013). 

3) Orientação pessoal das ações (human agency): nesse momento, a ideia é conseguir 

compreender quais motivações direcionam os indivíduos às ações tomadas, para 

que sigam determinada trajetória de vida.  

4) Momentos de vida (timing of lives): busca entender momentos marcantes na vida 

do sujeito, momentos esses normalmente descritos como emblemáticos. “Os 

períodos que constituem a trajetória permitem analisar a maneira como os 

significados do presente são colocados em conexão com a memória” (idem). As 

narrativas biográficas se organizam de acordo com esses momentos. 

A partir da mobilização de todos esses recursos metodológicos, analisaremos os 

perfis dos empreendedores sociais em três níveis: 

Nível do texto: elementos da linguagem, seus efeitos e produção de sentido; 

Nível narrativo: analisaremos as trajetórias de vida dos empreendedores sociais a 

partir dos quatro elementos da análise de percurso de vida; 

Nível discursivo e das práticas sociais: aspectos mais amplos relacionados ao 

objeto de estudo, como o discurso sobre o empreendedorismo social, a cultura da 

performance, o trabalho pelo bem comum, as lógicas do mercado neoliberal, as 

intertextualidades mobilizadas para caracterizar o empreendedor social em perspectiva 

histórica, etc. 

Analisamos o perfil de cada empreendedor social a partir da seguinte ordem: Skoll 

Foundation, Ashoka e Schwab. Ao final da análise dos perfis, apresentamos uma síntese 

parcial dos principais tópicos discutidos, que embasaram a análise comparativa presente 

nas considerações finais. 
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4.3. Análise das narrativas selecionadas   

Análise 1: Vera Cordeiro 

Link vídeo Skoll Foundation referente à Vera Cordeiro e à Associação Saúde Criança: 

https://www.youtube.com/watch?v=qkM8vHHvKG8 

Nível do texto:  

 O vídeo, assim como todos os demais apresentados pela Skoll Foundation, tem 

como idioma o inglês, independentemente do local de atuação da organização, o que já 

revela o perfil globalizado da Skoll Foundation. Inicia-se pela contextualização do 

surgimento da Renascer (um dos nomes que a Associação Saúde Criança já teve), a partir 

da descrição da situação de “desigualdade” e “pobreza” do Brasil (apresentado como um 

dos países mais desiguais “do mundo”). Por meio da narração se explica o “ciclo vicioso” 

que faz com que as crianças voltem ao hospital após receberem alta, por não terem 

condições de vida adequadas fora dali. Outra médica – Sofia - que, diferentemente de 

Vera, apresenta-se com o jaleco branco, diz que fora do hospital é “o mundo real” e que 

as crianças, de fato, podem “morrer”. Vera diz que, diante dessa situação ela sabia que 

“nós deveríamos fazer algo”.  

 Há diferença entre a linguagem de Vera e Sofia, ambas médicas que trabalham no 

Hospital da Lagoa e atuam na ASC. Vera se posiciona na maior parte do tempo como 

entrevistada, sentada falando sobre a organização, e o plano é fechado. Já Sofia se 

apresenta como médica em ação e, mesmo ao dar depoimento, o faz estando em pé e 

sempre de jaleco. Nesse pequeno detalhe podemos perceber a imagem de Vera se 

constitui para além de médica, já que é também empreendedora social e idealizadora da 

ASC. 

Vemos, a seguir, a cena de uma palestra, em uma área pobre. Há uma palestrante, 

mulher, e diversas outras mulheres, sentadas, ouvindo-a. Em off, a voz de um homem 

ressalta: “não basta ter bom coração e tentar fazer algo bom para os pobres. Precisa ser 

feito da maneira correta56”. Nesse momento aparece a figura por trás da voz: trata-se de 

Armínio Fraga, economista brasileiro que foi presidente do Banco Central entre 1999 e 

2003. Do ponto de vista discursivo, a escolha da palavra é bastante reveladora, pois dá a 

                                                           
56 Os destaques em itálico não se são do texto original, são recursos para indicar pontos relevantes das 
análises.  
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entender que o empreendedorismo social apresenta a melhor forma de sanar as 

desigualdades socioeconômicas. 

 

Para o economista, a “Renascer sabe como fazer isso [quebrar o ciclo vicioso 

referente à falta de saúde, pobreza e falta de educação] de uma forma que os outros(as) 

não conseguem fazer em outro lugar”. Fica implícito, por meio dessa construção 

discursiva, que a Renascer é melhor que outras organizações que atuam em outros lugares. 

Nessa fala, é possível perceber também a voz da Skoll Foundation enquanto agenciadora, 

que reúne esses empreendedores sociais que agem da forma “correta”.  

Veremos mais adiante que a organização busca fazer com que os atendidos se 

emancipem, ou seja, que consigam ter condições de se cuidarem e cuidarem de seus 

familiares sem que haja necessidade de recorrer a qualquer instituição ou mesmo ao 

hospital. Vera ressalta: “é muito difícil entender a realidade deles, eles têm que lutar para 

sobreviver, todos os dias”. Nessa construção sintática, Vera se posiciona e posiciona seus 

espectadores no polo oposto da realidade de seus atendidos e busca mostrar a dureza da 

realidade do outro, “deles”. 

Iniciam-se os testemunhais de duas mulheres que foram ajudadas e tiveram seus 

filhos ajudados pela organização. Os registros fotográficos mostram o antes e o depois, 

posicionando a organização como a promotora da transformação dessas famílias. A trilha 

sonora é bastante demarcada. Nos momentos em que são rememorados fatos tristes e 

momentos difíceis a trilha é emotiva. Já quando se aponta as melhorias proporcionadas a 

partir da atuação da Renascer, a trilha assume tom alegre. O uso de testemunhais de 

beneficiados da atuação da organização é um diferencial do discurso da Skoll Foundation 

em relação à Ashoka e Schwab, demonstrando a forma como esse agenciador valoriza a 

Figura 30: atendimento da Associação Saúde Criança em uma favela do Rio de Janeiro. 
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técnica do storytelling para dar voz e legitimidade à atuação dos empreendimentos sociais 

a ela atrelados. 

A seguir, temos o depoimento de Odilon Arantes, chefe dos serviços pediátricos 

do Hospital da Lagoa por dezesseis anos. Ele dá o seu testemunho e diz haver uma 

diferença clara de “antes da Renascer” e “depois da Renascer”. Destaca, por exemplo, 

que o departamento pediátrico estava sempre superlotado e que agora essa situação havia 

mudado completamente. A Renascer como um todo e Vera, especificamente, são, então, 

apontados como os realizadores de tamanho feito. Armínio Fraga então diz que seu sonho 

é que a organização possa atingir seus objetivos, e que se a ASC trabalhar com todos os 

hospitais do país, “os resultados serão incríveis”. Os resultados seriam maravilhosos 

porque “centenas de milhares de crianças, que não teriam chance de se desenvolverem 

como cidadãos produtivos, terão essa chance”. Ou seja, para o economista, o parâmetro 

para definir o resultado de um empreendimento social como “incrível” é o de possibilitar 

que futuros cidadãos sejam produtivos.  

Em seguida, voltamos, ao plano aberto. Há imagens de uma favela ao fundo, mas, 

em primeiro plano o que observamos é uma árvore, o que pode ser entendido como 

referência à esperança de um novo futuro para as famílias que a organização atende. 

Novamente, é Vera quem fala: “Quando pensamos em como mudar o mundo, nós 

pensamos em grandes milagres, muito dinheiro, muita tecnologia. Nós não precisamos 

disso. Nós precisamos de pequenos milagres, todos os dias e passo a passo”. A palavra 

“milagre”, diretamente ligada a feitos improváveis que supostamente ocorrem 

contrariando a lógica racional humana, é utilizada como forma de parâmetro para “mudar 

o mundo”, “vencer a pobreza”. Fica implícita a atuação miraculosa da organização, de 

sua idealizadora, e, em última instância, do empreendedorismo social como um todo. 

Nível narrativo:  

1) Localização no tempo e no espaço (location in time and place):  

Acontece desde o início do filme, quando se dá o plano geral da situação de 

pobreza e desigualdade socioeconômica do Brasil como um todo e do Rio de Janeiro em 

particular. Podemos perceber que se trata de um cenário contemporâneo. A localização é 

reiterada a todos os momentos, a partir dos discursos das atendidas pela ASC, quando se 

mostra o estado de suas casas antes da atuação da organização.  
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2) Vidas interligadas (linked lives):  

Vera é apresentada desde o início como protagonista. Por mais que em muitos 

momentos ela fale em terceira pessoa (“nós precisávamos fazer algo para mudar aquilo”), 

o “nós” se personifica em sua figura. A fundadora aparece próxima à atuação direta na 

ASC em somente três momentos: no início do filme, quando aparece examinando um 

menino, no meio da narrativa, ao supervisionar o momento de entrevista de uma 

beneficiada e no final, quando está com uma criança no colo. A menina a beija, em sinal 

de agradecimento, e desce de seu colo. Essas cenas se passam dentro do hospital, embora 

Vera destaque a atuação da Renascer fora desse ambiente. Vera se apresenta como 

protagonista, mas também em um patamar elevado, de certo distanciamento.  

 

Frequentemente se destaca a importância de se entender a realidade das famílias 

que são atendidas, por meio de entrevistas, triagem, acompanhamento psicológico, 

elaboração do plano de ação, etc. A descrição do modus operandi da organização é 

permeada por imagens que mostram registros desses momentos. Mas o objetivo final da 

organização não é que se crie um laço duradouro com essas famílias, mas sim que elas 

possam se profissionalizar, ter recursos financeiros e de moradia, para garantir que seus 

filhos não mais adoeçam e tenham que retornar ao hospital que, a partir da atuação da 

ASC, não está mais “superlotado”, conforme destacou Odilon Arantes. 

3) Orientação pessoal das ações (human agency):  

Ao longo de toda a entrevista se percebe que Vera se incomodava com a situação 

do ciclo vicioso de re-hospitalização que via no Hospital da Lagoa. Sua motivação foi de 

quebrar esse ciclo, atacando “várias áreas”, com uma abordagem mais ampla. Entretanto, 

não fica tão claro quais suas motivações pessoais, ou mesmo a escolha do melhor 

momento para se fundar a organização. 

Figura 31: Vera Cordeiro interage com uma criança, dentro do Hospital da Lagoa. 



 

111 
 

4) Momentos de vida (timing of lives):  

A narrativa apresentada pelo vídeo não contempla a vida de Vera antes da 

organização, mas sim de algumas pessoas que foram atendidas pela ASC. Esses discursos 

testemunhais aparecem para demonstrar a forma de atuação da organização e os 

resultados por ela proporcionados. As memórias são organizadas de forma a contar como 

era a vida dessas duas mulheres e de seus filhos antes de receberem o apoio da 

organização e depois de serem ajudadas. É por meio dessas narrativas que podemos 

observar o discurso da Skoll Foundation, enquanto agenciadora das histórias de vida dos 

empreendedores sociais, e o efeito que seus empreendimentos sociais causam na 

sociedade. 

A trajetória de Vera na ASC se revela de forma simbólica nos três momentos em 

que ela aparece atuando diretamente na organização. No primeiro momento, estava 

olhando para um menino doente, depois, supervisionando o momento de triagem de uma 

das atendidas e, por fim, essa cena em que recebe o beijo de uma menina, aparentemente 

feliz e saudável. É como se um ciclo se cumprisse, Vera como protagonista heroica que 

identificou uma mazela social, elaborou uma proposta de atuação, é bem-sucedida e, por 

isso, recebe o agradecimento de uma criança atendida. Demonstra-se seu papel ao mesmo 

tempo distante e próximo e o encerramento, simbólico, de uma forma de agradecimento 

de uma das crianças atendidas. 

Nível discursivo e das práticas sociais: 

 O filme se caracteriza essencialmente pela estética documental, que visa atribuir 

idoneidade ao discurso apresentado. Além disso, possui tom bastante emotivo, 

especialmente ao longo dos testemunhais das famílias atendidas. Entretanto, apesar dessa 

característica emotiva, os aspectos mais pragmáticos ligados ao modus operandi do 

empreendedorismo social são bastante marcados. 

 Podemos perceber essa trajetória discursiva, por exemplo, pelas constantes 

intervenções de Armínio Fraga. A escolha da figura de um gabaritado profissional do 

campo da economia para legitimar a atuação da organização demonstra como o setor 

econômico é visto como diretriz para o campo do empreendedorismo social. A todo 

momento ele ressalta que há uma forma correta de se atuar em prol das causas sociais – 

fica implícito que essa forma correta é por meio do empreendedorismo social – que seria 

incrível se a ASC estivesse disponível em todos os hospitais – pois teríamos, então, cada 
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vez mais cidadãos produtivos. Aponta-se também de forma indireta em seu discurso uma 

possível relação de concorrência, quando Fraga ressalta que a ASC atua de forma que 

outros não podem atuar. Por “outros” podemos entender outras organizações, ou mesmo 

o Estado, que é indiretamente apontado como ineficaz ao longo do filme. 

Constrói-se um cenário implícito de “nós” (a ASC) versus “eles” (o Estado, 

representado por meio da saúde pública ineficaz). Por “nós” entendemos as organizações, 

personificadas por meio dos empreendedores sociais, que, sensibilizados pelo cenário de 

pobreza e miséria, resolvem fazer algo a respeito. Não há questionamento aprofundado 

que leve a uma reflexão sobre a situação de pobreza ou desigualdade do país ou quais as 

causas dessa situação. Esse é o contexto tido já como naturalizado. A dinâmica de 

mercado é preponderante ao longo do discurso e revela o contexto ideológico que permeia 

o conceito do empreendedorismo social apresentado ao longo do filme. Além da 

legitimação oferecida pelo endosso de Armínio Fraga, a atuação da ASC prevê que as 

famílias se emancipem economicamente, para que não mais dependam da organização.  

Ao longo do vídeo se apresentam, para além de Vera, mais quatro atores sociais 

que podemos entender como figuras competentes: Soraia Rouxinol, Odilon Arantes, 

Armínio Fraga e André Olinto. Os dois primeiros são da área da saúde e, a todo momento, 

reforçam como funciona a organização e os benefícios que ela traz, especialmente para o 

hospital. O lugar de fala de Armínio e de Odilon é o do mercado, da economia. Eles 

certificam, mesmo que de forma implícita, que a organização atua de acordo com os 

parâmetros do mercado, que seria a forma “correta”.  

Em sua última declaração, Vera ressalta que, para mudar a realidade não 

precisamos de muito dinheiro ou grandes milagres, mas sim, de pequenos milagres, todos 

os dias. A escolha do termo religioso “milagre” revela tanto a sua postura “divina” quanto 

a abrangência simbólica que ela atribui à atuação da organização, já que fica subentendido 

que a ASC é capaz de operar esses pequenos milagres todos os dias.  Com essa estrutura 

narrativa, temos um ethos tranquilizador. A mensagem que fica é que, apesar de toda a 

miséria, pobreza e desigualdade social que nos cerca, algo está sendo feito, agora, para 

que se mude tal situação. E que, como Vera mesmo diz, são pequenos passos, todos os 

dias.  
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Perfil da empreendedora social no site da Ashoka: 

 

Nível do texto:  

A Ashoka faz questão de explicitar que os perfis ali dispostos são elaborados pelos 

próprios empreendedores sociais, a partir do momento que se tornam fellows. Essa seria 

uma indicação de que a instituição dá a liberdade para o empreendedor social narrar sua 

história a partir de seu ponto de vista particular. Entretanto, ao exigir que se responda a 

um roteiro pré-formatado, já se encontra aí a voz agenciadora da instituição, quais são as 

informações que ela julga importantes serem contadas. 

 Ao longo do roteiro disponibilizado para apresentar a empreendedora social e a 

instituição por ela idealizada (Associação Saúde Criança), podemos observar a constante 

sobreposição entre o apelo emotivo e o racional. Na introdução, o apelo é emotivo e a 

escolha das palavras evidencia esse plano discursivo:  

Vera Gaensly Cordeiro é uma pediatra, que não suportava ver 
crianças terrivelmente doentes obterem tratamento em seu 
hospital e, posteriormente, serem lançadas de volta à pobreza, 
que não permitia sua recuperação ou mesmo que tivessem 
esperança de conforto. 

 

 As palavras utilizadas para descrever a atitude de Vera de implementar a ASC 

reforçam sentimentos como indignação (“não suportava”) e a gravidade da situação 

(“crianças terrivelmente doentes” que não teriam “esperança de conforto”) com a qual ela 

lidava. Com isso, gera-se sensibilização por parte dos leitores que entram em contato com 

a história e já se abre caminho para a construção da figura de Vera como a de uma heroína.  

Figura 32: perfil de Vera Cordeiro disponível no site da Ashoka. 
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 Logo depois, destaca-se a falta de “recursos humanos e materiais” para solucionar 

o problema, mas que Vera “descobriu que as pequenas e sutis mudanças, como o 

fornecimento de apoio para as famílias dessas crianças poderia oferecer um escape para 

esse ciclo de miséria”. Temos uma visão mais objetiva da realidade, já que se fala sobre 

os recursos disponíveis para o atendimento das crianças. Vera é posicionada novamente 

não só como protagonista, mas como “inovadora”, pois descobre uma forma de agir 

aparentemente simples para solucionar o problema do ciclo de miséria que afeta a saúde 

das crianças.  

 No item “o problema”, há a referência direta à “ineficiência” do sistema público 

de saúde que, somado às “terríveis condições de vida” faz com que a questão da saúde se 

agrave. Nos hospitais, intensifica-se o “desequilíbrio entre oferta e demanda”. No item 

“a estratégia”, é apresentada a solução: “Associação Saúde Criança não fornece às 

famílias, simplesmente, medicamentos ou suplementos nutricionais”. Ou seja, a ASC não 

possui uma abordagem que poderia ser classificada como meramente assistencialista. A 

organização faz com que as famílias se tornem “voluntárias” e disponibilizem de seu 

tempo “fazendo algo para seu filho”, pois, ao fazerem algo pela organização “os pais são, 

mais uma vez, responsáveis pelo bem-estar do paciente jovem; sem o seu trabalho a sua 

situação é terrível, mas com ele [o trabalho], há esperança”. O trabalho dos pais é que 

volta a dar esperança à situação dos filhos. Os demais fatores que geram a situação de 

desigualdade apresentada no início do texto desaparecem. Os fatores externos e 

macrossociais não são apontados, a estrutura familiar se apresenta como a saída para o 

problema do ciclo de doença e re-hospitalização dos jovens atendidos pela ASC.  

 Em contrapartida, no item “a pessoa”, Vera é apresentada a partir de seu lado mais 

“humano”, como “mãe de dois filhos”, que vivenciava “angústias” e “conflitos” por ver 

a discrepância entre o atendimento oferecido às crianças de favelas e todas as 

oportunidades que seus filhos tinham. É interessante ressaltar que, apesar de se ter como 

causa a melhoria de vida das crianças pobres, a motivação que se apresenta aqui é que 

Vera “precisava encontrar uma maneira de resolver esses conflitos”, ou seja, sua atuação 

busca amainar seus conflitos individuais. Nesse mesmo item, evidencia-se a sobreposição 

da médica em seus dois papeis sociais: “mãe angustiada” e “empreendedora social 

visionária”, pois também se dá grande destaque para todas as iniciativas que ela teve para 

“mudar o status quo”, mudanças essas que produziram “resultados” convincentes, 

capazes de mobilizar voluntários, equipe do hospital, iniciativa pública e privada. 
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Nível narrativo:  

1) Localização no tempo e no espaço (location in time and place):  

A contextualização apresenta o cenário de pobreza e desigualdade características 

do surgimento da organização e que nos acompanham na contemporaneidade. A ASC foi 

fundada em 1991 e iniciou suas atividades a partir do Hospital da Lagoa, no Rio de 

Janeiro, mas, conforme se aponta ao longo do texto, expandiu-se para outras localidades, 

por ter um modelo replicável. 

2) Vidas interligadas (linked lives):  

A relação social apresentada parte da figura Vera como idealizadora e 

protagonista da ASC cercada de outras instituições, profissionais e voluntários. Conforme 

vimos, a organização faz questão de se posicionar como não assistencialista, mas ainda 

assim se enfatiza a relação com outros agentes sociais: “estreita relação entre os 

profissionais da Associação Saúde Criança, profissionais do hospital, e as famílias dos 

pacientes”. É a partir dessa relação que se identifica qual o problema da família como um 

todo e a organização para garantir que a família se estruture de forma a não precisar de 

ajuda, ou seja, não depender do laço com a instituição.  

3) Orientação pessoal das ações (human agency):  

Ao longo da narrativa, vemos a trajetória de vida de Vera como profissional 

gabaritada e inovadora. No item “a pessoa”, o percurso discursivo se torna mais 

biográfico e emotivo. É nesse momento que temos informações sobre a vida pessoal da 

protagonista, desde sua posição social (“classe média”) até o fato de ser “mãe de dois 

filhos”. A partir dessa informação, temos pistas da motivação de Vera, da origem de seus 

conflitos e angústias: 

"Trabalhando como pediatra, este conflito interno piorou e me fez 
enfrentar a realidade drástica de crianças doentes, que eram miseráveis 
e desamparadas", diz ela. "Em contraste com o apoio, saúde, e educação 
que os meus filhos receberam, eu percebi que eu não poderia viver com 
essas realidades extremas sem agir." 

 

4) Momentos de vida (timing of lives):  

No mesmo item – “a pessoa” – destacam-se os marcos mais importantes da vida 

da trajetória de vida da protagonista. Ela é constantemente descrita como uma pessoa e 
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profissional que não se conforma com o status quo. São elencados diversos de seus feitos, 

mesmo os anteriores à criação da ASC (a organização foi fundada em 1991):  

Ela tornou-se envolvida com medicina psicossomática, (...) e fundou o 
setor psicossomático no hospital municipal em 1979 (...).. Ela começou 
grupos de discussão com mulheres e adolescentes, dentre os pacientes 
internados há muito tempo. Ela incorporou terapias não-ortodoxas (...) 
no cuidado de doenças crônicas. Ela chamou voluntários de fora do 
hospital para trabalhar com os pacientes.  

 

 De uma forma geral, a narrativa se estrutura a partir do protagonismo da 

empreendedora social, do destaque ao seu sentimento de angústia e seus conflitos 

internos, ao comparar a realidade de conforto de sua família com a dura realidade das 

crianças que atendia no hospital público. Esse sentimento, aliado às suas características 

de empreendedora e suas qualidades profissionais, fizeram com que a ASC surgisse e se 

tornasse uma instituição descrita como bem-sucedida, de acordo com os parâmetros do 

mercado.  

Nível discursivo e das práticas sociais:  

 A estrutura discursiva reforça a postura do empreendedor social, embasando-se, 

principalmente, na cultura da performance. Esse é um ponto que se apresenta ao longo de 

todo o texto. Seja para descrever Vera como profissional antes mesmo de se tornar 

empreendedora social (seus feitos entre os anos de 1979 e 1991, quando a ASC é 

fundada), os êxitos alcançados pela própria organização, o que reforça o bom desempenho 

de Vera, e também das famílias atendidas. Esse último ponto não se apresenta de forma 

tão explícita no texto, mas fica subentendido a partir do momento em que se descreve que 

uma ação de sucesso é quando os pais conseguem sanar os eventuais problemas que seus 

filhos tenham sem a necessidade de acionar o hospital ou a ASC. E o trabalho é apontado 

como rota principal para que as famílias atinjam esse patamar de “sucesso”. 

 Assim, percebe-se a naturalização do sistema capitalista. Os pais são apontados 

como os únicos responsáveis por proverem todo o apoio a seus filhos, por meio do 

trabalho. Não se questiona em nenhum momento as possíveis origens das desigualdades 

sociais que são apresentadas no início do texto como terríveis e alarmantes. No decorrer 

do percurso narrativo, esse contexto histórico se esmaece, diante da solução que se mostra 

já integrada à lógica capitalista. A organização faz questão de apontar a ineficiência do 

Estado, apesar de se utilizar da estrutura pública para boa parte de seu atendimento, e 
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também se declara como não assistencialista, reforçando a ideologia que se encontra 

imbricada no discurso. 

Apresenta-se uma clara dicotomia: o Estado, ineficiente, moroso e abrangente, 

incapaz de atender de forma satisfatória as demandas sociais, e o setor privado, 

protagonizado pela figura emblemática de Vera, médica que não se conformou com essa 

situação e criou um modelo eficaz, ágil e correspondente aos padrões de mercado. Vale 

destacar a importância da individualização como marco de todo esse processo discursivo. 

Salvo raros momentos, a narração se dá sempre a partir da figura da médica. Ou seja, de 

forma geral, a crença que já se estabelece até esse ponto é a de que o setor privado, 

personificado pela figura individual dessa empreendedora social será a única forma capaz 

de solucionar os problemas sociais (nesse caso, da saúde). Temos um discurso enviesado 

do ponto de vista ideológico a partir de uma clara polarização: “nós” (empreendedores 

sociais, eficientes, resilientes, capazes de solucionar os problemas sociais) versus “eles” 

(o Estado e sua ineficácia).  

 O sucesso da figura de um empreendedor social exemplifica o sucesso do modelo 

como um todo: a partir do momento em que Vera é uma fellow da Ashoka e mostra como 

seu projeto é bem-sucedido, tem-se a ideia de que o projeto de sociedade idealizado pela 

Ashoka também é bem-sucedido. Podemos ver, nesse momento, a voz da Ashoka 

enquanto agenciadora dos discursos de seus empreendedores sociais. Por mais que haja 

menções da atuação de voluntários e parceiros, o fio condutor da narrativa se dá a partir 

da história de Vera Cordeiro, evidenciando o foco que se dá à individualidade do sujeito 

enquanto empreendedor social e não à organização, por exemplo. Até porque tanto a 

Ashoka quanto a Schwab Foundation apresentam as organizações a partir de seus 

empreendedores sociais.  

 O empreendedor social é, então, celebrizado, como é possível observar pelas 

menções feitas na mídia, um item em destaque na página de Vera Cordeiro. A primeira 

informação presente no site se refere às participações atuais da médica e as menções mais 

relevantes realizadas a seu respeito nos meios de comunicação, o que revela a importância 

da mídia nesse processo de celebrização e legitimação da atuação do empreendedor 

social. Antes mesmo de saber sobre a história de vida da empreendedora ou da 

organização por ela fundada, já sabemos que ela participou do filme “Quem se importa?” 

e teve uma matéria divulgada pelo New York Times.  
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Perfil da empreendedora social no site da Schwab:  

  

Nível do texto:  

 De forma semelhante à Ashoka, apresenta-se primeiro a foto da empreendedora e 

então as demais informações, que estão dispostas em subitens. A Schwab tem como 

característica uma abordagem mais pragmática e direta das informações, por isso os 

relatos são mais curtos e simples. Não fica claro se o texto é elaborado pela organização 

ou pelo empreendedor social. Mas, assim como na Ashoka, o fato de já existir uma 

estrutura definida para contar a história dos empreendedores sociais revela de que forma 

as organizações pretendem que tais narrativas sejam contadas, quais informações são 

mais relevantes, quais menos.  

Assim como a Skoll Foundation e a Ashoka, destaca o cenário de “desigualdade 

no mundo” e em especial no Brasil, mas se diferencia das demais organizações ao citar o 

PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) como referência. Como 

os demais, descreve que a população de baixa renda, que representa a maioria dos 

brasileiros, somente tem acesso à rede pública de saúde, e novamente endossa tal 

afirmação com o dado numérico: 60% dos brasileiros. 

O histórico e a forma de atuação do empreendimento social estão no item 

“inovação e atividades”. Pode-se inferir que o uso do termo “inovação” faz referência à 

maneira como a atuação dos empreendedores sociais é valorizada. O texto se estrutura de 

forma organizada, as frases são construídas na ordem direta. Inicialmente, as frases 

apresentam sujeito indeterminado (“verificou-se que, após o tratamento de doenças 

Figura 33: perfil de Vera Cordeiro disponível no site da Schwab. 
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crônicas e agudas...”) e, posteriormente, o sujeito se torna a organização (“A ASC, então, 

criou o Plano de Ação Familiar”). 

Em seguida, são enumerados diversos dados que mostram a efetividade de atuação 

da organização. A linguagem, novamente, é bastante direta, a abordagem quantitativa e 

os parâmetros observados remetem aos de mercado: 

De 2006 a 2013, uma amostra de 848 famílias PAF demonstrou uma 
redução de custos hospitalares, uma redução de 62% nos dias de 
internação, um aumento médio de 38% na renda familiar e uma 
melhoria global na saúde da criança. Cada dia que uma criança não foi 
hospitalizada significava que eles não estavam sofrendo, o hospital 
economizava dinheiro e camas estavam disponíveis para os outros 
atendimentos (...). 

O objetivo de se maximizar resultados e economizar dinheiro ficam explícitos, 

assim como a capacidade de replicabilidade: “seu modelo é aplicável para locais em que 

a doença é agravada por fatores socioeconômicos, e tem sido replicado em outros 23 

centros no Brasil”. Com isso, foi possível criar um sistema de franquias, e “mais de 

50.000 pessoas foram atendidas”. A eficácia do modelo de negócios é exaltada. A Schwab 

também expõe claramente sua atuação em conjunto com o Estado (“cada unidade da ASC 

está conectada a uma unidade de saúde pública) e que a organização atende famílias de 

baixa renda, que são compostas, majoritariamente, por mães solteiras.  

Assim como a Ashoka, a Schwab também possui um espaço específico para falar 

do empreendedor social e também é o último item da página. Mas, enquanto a Ashoka 

intitula esse item de “a pessoa”, a Schwab nomeia de “o empreendedor”. Uma vez mais 

se percebe a diferença entre as abordagens das duas instituições. Se observarmos, ainda, 

a Skoll Foundation, por mais que ela não apresente perfis estruturados e escritos, as 

histórias de vida de seus empreendedores sociais estão em uma parte do site denominada 

“uncommun heroes” (heróis incomuns). 

Em “o empreendedor”, aparece a voz de Vera, mesmo que de forma rápida: 

“Como uma médica clínica geral que trabalha em um grande hospital do Rio de Janeiro, 

Vera Cordeiro ficou chocada com o número de reinternações de crianças de favelas 

urbanas”. É o único momento em que há um adjetivo que se remeta ao sentimento da 

empreendedora social. Ainda assim, a frase está construída na terceira pessoa do singular, 

e não como depoimento direto da empreendedora social. 

Nível narrativo: 
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1) Localização no tempo e no espaço (location in time and place):   

Ao longo do texto, verifica-se que se trata de um relato bastante atual. A todo 

momento há referências diretas sobre a trajetória da ASC, desde sua fundação (1991) até 

resultados recentes, datados de 2010. A forma como a atuação da organização é descrita, 

os resultados alcançados, remete claramente às lógicas de mercado. Ao dizer que se 

economiza dinheiro, tem-se a noção de “custo-benefício”, por exemplo. 

2) Vidas interligadas (linked lives):  

Assim como observamos no filme, o texto traz, em um breve momento, a teia de 

conexões da ASC com “voluntários, assistentes sociais, psicólogos, nutricionistas e 

advogados”. Vale ressaltar que as pessoas são classificadas a partir de seus postos de 

trabalho. Somente essa frase faz menção ao trabalho conjunto da equipe que atende às 

famílias, “principalmente as famílias de mães solteiras com renda de menos de 

U$247/mês”. Vera se apresenta separadamente, apenas no item “o empreendedor”. Pode-

se entender, assim como mencionamos nos outros textos das demais instituições, um certo 

distanciamento. 

3) Orientação pessoal das ações (human agency):  

O texto apresentado pela Schwab, por ser bastante sintético e pragmático, deixa 

somente algumas pistas referentes à motivação da empreendedora social. O contexto de 

miséria é apresentado logo no início do texto, e, apenas no final compreendemos que, 

diante desse cenário, Vera Cordeiro se sentiu “chocada”. Assim, o sentimento de choque 

e indignação diante da disparidade socioeconômica pode ser entendido, ao longo da 

narrativa da empreendedora social, como sua motivação para fundar a ASC. Vale ressaltar 

que, diferentemente do relato da Ashoka, não é possível saber, por exemplo, que Vera é 

mãe de dois filhos e que vem de uma família de classe média. 

4) Momentos de vida (timing of lives): 

Os momentos marcantes da vida de Vera Cordeiro são mostrados, pela Schwab, 

por meio das premiações conquistadas pela empreendedora social, ou mesmo sua atuação 

no mundo do empreendedorismo social: 

Ela é uma fellow da Ashoka, líder Avina, empreendedora da Skoll 
Foundation e membro do Conselho Mundial da Ashoka. (...) Vera atuou 
como membro do conselho de PATH: um catalizador para a Saúde 
Global. Em 2003, a Saúde Criança ganhou o prestigioso Prêmio Global 
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Development Network como a ONG Mais Inovadora, e em 2006 foi 
reconhecida pela Skoll Foundation. Pelo segundo ano consecutivo, em 
2013, Saúde Criança foi eleita a melhor organização social na América 
Latina, de acordo com o jornal global. Das 100 melhores ONGs no 
mundo, a Saúde Criança ficou em 45ª. 

 

 Não é possível compreender pelo relato da Schwab a trajetória de vida pessoal de 

Vera, entretanto, seus “feitos” profissionais são evidenciados pela instituição. É 

interessante ressaltar que a Schwab faz questão de citar que Vera Cordeiro também é 

fellow da Ashoka e é reconhecida pela Skoll Foundation, o que demonstra que a 

organização entende a presença da empreendedora social em outras instituições como 

forma de legitimar sua própria instituição e o empreendedorismo social como um todo.  

Nível discursivo e das práticas sociais:  

 O culto à performance e as referências ao modelo empresarial são pontos 

fundamentais da estrutura discursiva da narrativa referente à Vera Cordeiro presente no 

site da Schwab. Por mais que se destaque a busca pelo bem comum, os dados são 

apresentados de forma direta e objetiva, como informações apresentadas por empresas 

com fins lucrativos. A redução dos custos e dos dias de internação são destacados 

primeiramente. O bem-estar das crianças atendidas fica em segundo plano, e não temos 

maiores informações sobre o que acontece com elas, além da “melhoria global” de sua 

saúde.  

 A forma objetiva de se apresentarem os resultados ou mesmo a atuação da 

organização revela uma importante mudança social: não basta atuar em prol de uma causa 

social, é preciso fazê-lo de forma mensurável, em larga escala, com baixo custo e para 

ser reprodutível em outros lugares. A dinâmica de mercado está imbricada no discurso 

em torno do bem comum: “Cada dia que uma criança não foi hospitalizada significava 

que eles não estavam sofrendo, o hospital economizava dinheiro e camas estavam 

disponíveis para os outros atendimentos”. O não sofrimento das crianças que não 

precisam ser hospitalizadas é tão valioso quanto a economia de dinheiro do hospital e a 

disponibilidade de vagas (relação entre oferta e demanda). 

O cenário geral da desigualdade socioeconômica brasileira é apresentado por meio 

de dados numéricos e estatísticos que atribuem legitimidade às informações. Já se 

apresenta, mesmo que de forma implícita, a ineficiência do Estado:  
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A cobertura de sistema público de saúde do Brasil não é extensa, e as 
melhores instalações estão disponíveis apenas para aqueles que podem 
pagar por eles. Para 60% da população que usa de saúde pública, o 
serviço é limitado à imunização básica e ao atendimento de emergência, 
e a pobreza apresenta grandes desafios. 

 

Entretanto, não se questiona em momento algum as raízes de tais desigualdades, 

ou mesmo o porquê da pobreza e da desigualdade social no país. Esse cenário é tido como 

uma realidade não discutível e que “apresenta grandes desafios”. O uso da palavra 

“desafio” é bastante relevante, pois faz uma alusão ao linguajar mercadológico. Do ponto 

de vista empresarial, eventuais problemas não são vistos como problemas, e sim descritos 

como oportunidades de negócio. Assim, fica implícito no discurso que esse quadro geral 

apresentado (ineficiência do Estado e a realidade da pobreza) pode se converter em uma 

“oportunidade de atuação”. 

Todos os dados apresentados reforçam o “uso positivo de itens lexicais” (VAN 

DIJK, 2013, p. 366), que reforçam o modus operandi da organização e a estabelecem 

como um modelo de sucesso a ser replicado, quando é dito que o modelo da Associação 

Saúde Criança já se aplicou em mais de 23 locais e já se transformou em uma franquia. 

Uma vez mais são os índices de mercado que orientam o discurso. Ao destacar essas 

características da Associação, podemos perceber quais são os critérios tidos como mais 

relevantes pela Schwab, ou seja, como a voz da Schwab está presente nesse texto. 

O efeito que se produz, portanto, é o de que a atuação se orienta a partir de 

parâmetros do mercado para proporcionar uma solução eficaz para os problemas de saúde. 

Apesar de ter uma abrangência restrita (por mais que atenda 50.000 pessoas, esse é um 

número relativamente pequeno dentre a população total que vive na pobreza), tem-se a 

ideia de que algo está sendo feito para eliminar a miséria no país. Gera-se, assim, um 

efeito tranquilizador de que, a partir de ações como a da Associação Saúde Criança, serão 

solucionados os problemas mais prementes da sociedade. 

Síntese parcial das análises: 

Comparativamente, a Skoll Foundation e a Ashoka se assemelham em termos de 

vozes agenciadoras da narrativa de vida da Vera Cordeiro. Seja por meio do vídeo de 

estética documental ou pelos relatos protagonizados pela empreendedora social, ambas 

oferecem um tom mais emotivo à construção discursiva. Os testemunhais apresentados 

pelo vídeo da Skoll e o destaque para os aspectos da vida pessoal de Vera promovem 
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empatia em relação aos leitores/espectadores. Essa parece ser uma estratégia das duas 

organizações para gerar maior identificação em relação à causa social apresentada e seu 

modus operandi.  

Apesar de apresentar um tom mais “humano”, as duas organizações (Skoll 

Foundation e Ashoka), assim como a Schwab, dão grande destaque aos aspectos 

mercadológicos e se utilizam de parâmetros típicos de mercado para indicar o “sucesso” 

da organização. O efeito que se produz é o da naturalização do sistema capitalista, sendo 

utilizado em prol do bem comum. Skoll Foundation e Schwab dão destaque para atores 

sociais de outros campos de atuação (economia e saúde, especialmente), para legitimar a 

atuação da Associação Saúde Criança. A valorização do discurso competente desses 

atores sociais enaltece a figura da empreendedora social e das organizações que a 

agenciam, e, em última instância, o empreendedorismo social como um todo.  

Análise 2: Victoria Hale 

Link vídeo Skoll Foundation referente à Victoria Hale e à OneWorld Health: 

https://www.youtube.com/watch?v=NVP24_KmJ-g  

Nível do texto: 

Para contar sua história e a história da fundação da OneWorld Health, é encenado 

o momento em que Victoria aponta como o turning point (“ponto de virada”), o divisor 

de águas de sua vida. Ela, em um táxi, conversando com um taxista que pergunta sua 

profissão. Ao responder, dizendo ser uma farmacêutica, ele ri de forma enfática e “diz 

‘vocês têm todo o dinheiro’. Quando ele disse isso eu tive um momento de lucidez”. Fica 

subentendido que o taxista critica as altas taxas de lucratividade das empresas do ramo e 

que Victoria passa a se questionar em relação a isso, já que é farmacêutica.  

 

Figura 34: Victoria em um táxi, representando a conversa que a fez mudar de trajetória de vida. 

https://www.youtube.com/watch?v=NVP24_KmJ-g
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 Victoria segue com um discurso indignado, mas que dá destaque ao fato de 

existirem doenças como diarreia que ainda matam milhares de crianças no mundo: 

Como isso pode acontecer? Não é justo e se houver algo que eu possa 
pessoalmente fazer, então eu tenho que fazer. Meu nome é Victoria 
Hale e a OneWorld Health desenvolve remédios para doenças órfãs, 
doenças que nenhuma outra indústria farmacêutica desenvolve 
medicamentos. 

 

 O questionamento é seguido da palavra “justo”. Entretanto, não se explica qual 

seria a atitude justa ou não, ou mesmo o porquê da falta de acesso a medicamentos dentre 

os mais pobres. Em seguida ela se posiciona, pessoalmente, e diz que fará o que precisa 

ser feito, o que nenhuma outra indústria faz. Ou seja, ela aponta que irá se nesse mercado, 

mas de uma forma diferente, inovadora, já deixando indícios da atitude que se espera do 

perfil de um empreendedor social: não se conformar diante da realidade e agir de maneira 

distinta. 

 Ela conta a história da doença kala-azar (leishmaniose viscral), que se tornou uma 

epidemia em Bihar (Índia). É uma doença que leva à morte se não tratada: “Você morre 

uma morte terrível. (...) A terapia existente é extremamente cara e tóxica”. É uma doença 

que mata especialmente os que não têm recursos financeiros para arcar com o tratamento, 

seguindo a premissa de compra e venda da lógica capitalista.  

Victoria descobriu a existência um antibiótico par a doença (Paromomycin), mas 

a indústria farmacêutica já havia deixado de produzi-lo por ter “baixas vendas”. Uma vez 

mais é a lógica de mercado que se apresenta, para além da questão de saúde pública de 

um país com alto nível de desigualdade social. A empreendedora social segue: “Então eu 

decidi trazer o Paromomycin de volta à vida e eu sabia que se eu fosse bem-sucedida, 

seria um modelo de negócios ideal”. Aponta que o medicamento é seguro, eficaz e bem 

mais barato (custa um décimo do que o tratamento tradicional). “Ele é tão barato que se 

provássemos que ele funcionava o governo da Índia estava disposto a fornecê-lo de 

graça”. A premissa apresentada é a de modelo de negócio, evidenciando a força da 

dinâmica empreendedora ao longo do discurso.  

No encerramento do filme, Victoria destaca que “nós precisamos de parceiros na 

indústria farmacêutica, no governo, pessoas para distribuir os medicamentos que nós 

fazemos”. Ela ainda se posiciona como eixo central, mas assume a necessidade de 

parceiros.  Vale ressaltar que, assim como observamos no vídeo de Vera Cordeiro, a 
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empreendedora social não aparece em ação em momento algum. Nem em contato com os 

pacientes nem nas cenas em que se mostra a atuação em laboratório.  

Nível narrativo:  

1) Localização no tempo e no espaço (location in time and place):   

Victoria Hale contextualiza o cenário do surgimento de sua instituição a partir de 

sua indignação pessoal de estarmos no século XXI e ainda existirem milhares de crianças 

que morrem por diarreia, por exemplo. A desigualdade socioeconômica, característica da 

contemporaneidade, é ponto fundamental de toda a narrativa. 

2) Vidas interligadas (linked lives):  

O discurso da empreendedora social revela sua preocupação com as pessoas que 

não possuem tratamento correto para doenças que são ignoradas pela indústria 

farmacêutica tradicional, e as imagens apresentadas pelo vídeo constantemente mostram 

crianças em situação de miséria, pessoas doentes, em hospitais e fora deles, com e sem 

tratamento. Apesar de o plano discursivo contemplar uma grande diversidade de vidas 

interligadas, não há uma imagem sequer que mostre a ligação direta de Victoria ou com 

um paciente tratado com o medicamento ou mesmo no ambiente de desenvolvimento do 

remédio. A conexão fica somente no plano discursivo e não no social. 

3) Orientação pessoal das ações (human agency):  

Logo no início da narrativa, Victoria descreve que estava insatisfeita com sua vida, 

mas que não sabia ainda o que fazer. Após ter a ideia da instituição e a implementar, 

podemos observar que sua motivação é a de desenvolver medicamentos para doenças 

ignoradas pelas indústrias farmacêuticas tradicionais. A busca pela satisfação, pela 

autorrealização, deu-se a partir do plano profissional. Ao longo da narrativa, percebemos 

que a empreendedora social fica mais empolgada ao contar sua história, a partir do 

momento que apresenta os resultados obtidos por sua atuação. Seu sucesso profissional é 

um ponto chave em sua trajetória de vida. 

4) Momentos de vida (timing of lives):  

A motivação de Victoria Hale é apresentada logo no início da narrativa, quando 

ela descreve seu turning point. Ela diz que estava já há dois anos repensando sua profissão 

e sua vida e, nesse dia, quando o taxista criticou a indústria farmacêutica, passou a 
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questionar a realidade da saúde e decidiu que iria fazer algo diferente, inovador. Ou seja, 

Victoria narra que já estava insatisfeita e, após esse episódio decidiu que, “pessoalmente” 

precisava fazer algo. A perspectiva da insatisfação, da busca pela autorrealização fica 

evidente em seu discurso, assim como a perspectiva individual.  

Nível discursivo e das práticas sociais: 

 O ponto chave da narrativa, que fica presente no vídeo e é evidenciado por 

Victoria desde o início é a forma de agir da indústria farmacêutica como um todo. A voz 

que apresenta essa crítica é a do taxista, ao dizer “vocês ficam com todo o dinheiro”. Essa 

frase carrega uma série de significados: o primeiro é que as indústrias deste ramo possuem 

altas taxas de lucro, “ficam com todo o dinheiro” e vendem remédios extremamente caros, 

que se tornam inacessíveis para a parcela mais pobre da população. O taxista, ao dizer 

“vocês”, posiciona-se na outra parcela, dos que não possuem acesso. Outro ponto 

importante e que está no cerne dessa crítica é a da aplicação da lógica capitalista, que 

prevê o máximo retorno e lucratividade, mesmo em setores como o de produção de 

remédios. 

 A produção de medicamentos obedece à dinâmica de mercado, e é por isso que 

certas doenças dispõem de menos investimento para que seja possível desenvolver novos 

remédios. Essa é uma relação que não é explorada em sua totalidade ao longo do vídeo, 

somente no momento inicial, da crítica do taxista, e que levou Victoria Hale ter seu 

momento de “lucidez”, como ela descreve. Trata-se de uma lógica cruel, que que obedece 

aos preceitos da dinâmica capitalista e que afeta diretamente a saúde, o direito a 

tratamentos para doenças curáveis por parte dos mais pobres. 

É interessante notar, entretanto, que há um distanciamento entre o que é proposto 

pelo discurso e o que se alcança na prática. Isso porque, apesar de dizer que sua proposta 

é fazer “o que nenhuma outra indústria farmacêutica” faz, ela propõe, como “modelo de 

negócios ideal” vender os medicamentos produzidos, mesmo que com menor 

lucratividade. Não se questiona o modelo em sua estrutura, somente é feita uma 

adaptação, que é, entretanto, descrita como “inovadora”. Tanto que critérios como 

volume de venda, custo e preço ainda são relevantes para mensurar o sucesso da 

organização. O que fica subentendido, entretanto, é que a maneira de agir proposta pela 

empreendedora social corresponderia a uma forma de “capitalismo do bem” e não 

predatório e ganancioso, como o que o taxista criticou. 
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Em seu discurso, órgãos como o governo da Índia e a OMC (Organização Mundial 

da Saúde) aparecem como as vozes do discurso competente, que endossam a qualidade 

da iniciativa de Victoria. A aprovação pelo governo indiano, que passará a distribuir 

gratuitamente os medicamentos produzidos pela OneWorld Health será a prova do 

sucesso da empreendedora social. Trata-se, uma vez mais, do processo de legitimação de 

um campo – o Estado – em relação ao campo do empreendedorismo social. Essa relação 

Estado e iniciativa privada, que aparece aqui de forma harmônica, revela, entretanto, um 

discurso ideologicamente enviesado. Ao ressaltar que o governo indiano irá aprovar o 

medicamento, comprá-lo e o distribuir, fica evidente que a iniciativa privada, 

representada pelo empreendedorismo social, é mais competente que o Estado, que não 

conseguiu proporcionar, por outras vias, a solução desse problema de saúde pública. 

A história de vida de Victoria vai se construindo em tom crescente. De uma mulher 

de quarenta anos, inconformada com sua vida, mas sem saber qual melhor rumo tomar, 

até o de uma empreendedora social de sucesso, fundadora de uma instituição descrita 

como inovadora e valorizada por outras instituições. A entonação de sua voz se torna 

mais empolgada ao longo do vídeo, contribuindo para a construção discursiva da imagem 

de uma empreendedora social bem-sucedida e de alta performance. Além, claro, da 

construção de sua imagem enquanto heroína que atua em prol dos desfavorecidos e do 

atendimento de doenças ignoradas por todos os outros do campo farmacêutico. 

Perfil da empreendedora social no site da Ashoka:  

 

 

Figura 35: perfil de Victoria Hale no site da Ashoka. 
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Nível do texto:  

O texto, de 2006, evidencia a figura de Victoria Hale e sua atitude inovadora de 

“criar” uma empresa farmacêutica “sem fins lucrativos”. Os adjetivos que se destacam 

são referentes aos medicamentos produzidos: “seguros, eficazes e acessíveis para o 

tratamento de doenças negligenciadas (...) que afligem (...) os mais pobres”. Nessa 

mesma frase podemos observar parâmetros pragmáticos para a atuação da empreendedora 

social, que criou uma empresa que produz remédios seguros, eficazes e acessíveis e 

também se destaca a sua sensibilidade, já que fica subentendida a sua preocupação com 

os mais pobres, vítimas de doenças que não recebem atenção da indústria farmacêutica 

tradicional, doenças chamadas “negligenciadas”. 

 Victoria discorre sobre a indústria farmacêutica, pois “viu muitos novos 

medicamentos promissores abandonados ou não desenvolvidos em seu potencial de 

mercado”. Ela se apresenta como criadora de um novo modelo, nos mesmos moldes do 

“modelo empresarial”, mas “sem fins lucrativos”. Entretanto, a premissa da atuação da 

organização prevê parcerias “com grandes empresas farmacêuticas, fabricantes de 

medicamentos (...) e parceiros de distribuição”. Ou seja, por mais que a atuação da 

OneWorld Health não preveja lucro, não fica claro se a atuação de seus demais parceiros 

também é sem fins lucrativos. Por se tratarem de “grandes empresas farmacêuticas”, 

podemos perceber o contrário, que são exatamente as empresas criticadas por Victoria ao 

propor seu modelo descrito como inovador. 

 Victoria Hale é descrita como inovadora, capaz de trabalhar com os “recursos 

disponíveis” e estimular a relação de “ganha-ganha” para realizar o processo de produção 

e distribuição dos medicamentos. O termo “ganha-ganha” é bastante utilizado para definir 

parcerias de mercado em que os dois lados se beneficiam em um negócio. O tom do texto 

se torna mais emotivo a partir do momento em que se tem a narração da vida de Victoria 

Hale. A transição ocorre de forma gradual: primeiro, são descritas suas qualificações de 

mercado e acadêmicas (como o fato de ter trabalhado para o FDA e seu PhD em 

farmacologia), posteriormente, suas ações enquanto profissional que alteraram o campo 

da indústria farmacêutica (“foi uma das seis mulheres cientistas que lutaram para exigir 

que as empresas farmacêuticas incluíssem mulheres e crianças em seus testes clínicos”) 

e, por fim, seus ideais e o momento de mudança de sua vida: 

Por volta de seus 30 anos, Victoria começou a repensar a profissão que 
amava porque sentiu que se distanciava dos ideais de cura que 
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originalmente atraíram ela. Durante uma viagem à Índia, ela 
testemunhou a devastação da leishmaniose e sabia que tinha que fazer 
alguma coisa. Ela voltou determinada a iniciar o que disseram a ela que 
era impossível: uma companhia farmacêutica sem fins lucrativos 
especializada no desenvolvimento de medicamentos para as doenças 
dos pobres.  

 

Seu amor à profissão e seus ideais são descritos como os maiores motivadores 

para que Victoria fizesse o que lhe disseram que era impossível. A escolha desses termos 

atribui um envolvimento ainda maior com a narrativa apresentada. Sua profissão é 

descrita como fonte de seu amor e de seus ideais. A lógica discursiva apresentada atrela 

diretamente profissão à autorrealização e busca individual por sucesso e, da mesma 

forma, à atuação como empreendedora social como maneira de conseguir fazer algo 

descrito como impensável.  

Nível narrativo:  

1) Localização no tempo e no espaço (location in time and place):   

A organização é descrita, inicialmente, por suas menções na mídia (uma datada 

de 2007 e outra de 2008). Pela descrição do site da Ashoka sabemos que o texto principal 

foi escrito em 2006. A história da organização, fundada em 2000, parte da narrativa de 

vida de sua fundadora e contempla toda a trajetória profissional de Victoria Hale, desde 

que trabalhava para o FDA no início da década de 1990. A desigualdade social é parte 

marcante do contexto discursivo, mas não aparece tão diretamente atrelado ao momento 

histórico quanto no vídeo apresentado pela Skoll Foundation.  

2) Vidas interligadas (linked lives): 

Nesse texto as conexões se apresentam especialmente a partir do momento em que 

se descreve a importância das parcerias. Sejam parcerias com empresas farmacêuticas, de 

distribuição ou mesmo com o governo. Dessa forma, o destaque maior fica entre a ligação 

entre as instituições, e não entre as pessoas. Somente no encerramento do texto é descrito 

que a OneWorld Health foi fundada por Victoria e seu marido, mas nada mais é falado a 

respeito. 

Victoria é a protagonista de todo o percurso discursivo, mas ela aparece como uma 

forma de “diretora executiva” da organização, já que se apresenta mais diretamente ligada 

ao plano de implementação e não do desenvolvimento dos medicamentos. Assim, sua 

ajuda aos beneficiados pela organização também é mais distante. Pode-se perceber, uma 
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vez mais, que se replica o modelo de uma empresa tradicional, apesar de o apelo 

discursivo se dizer totalmente distinto desse modelo. 

3) Orientação pessoal das ações (human agency):  

No texto apresentado no site da Ashoka, o momento descrito como turning point 

(“ponto de virada”) de Victoria Hale é diferente do descrito por ela ao longo de sua 

trajetória narrativa no vídeo apresentado pela Skoll Foundation. No site da Ashoka, ela 

diz que uma viagem à Índia a colocou diante da realidade das péssimas condições de 

saúde dos mais pobres e da situação epidêmica de uma doença como a leishmaniose 

visceral e esse foi o momento marcante de sua trajetória. Já no vídeo da Skoll ela descreve 

o momento em que foi criticada por um taxista, por fazer parte da indústria farmacêutica, 

como seu momento de virada.  

A motivação apresentada no texto da Ashoka parte da observação da realidade 

socioeconômica de um país reconhecidamente desigual: a Índia. Nesse percurso 

discursivo há menos espaço, por exemplo, para questionamentos a respeito das causas de 

tais desigualdades. Temos uma narrativa heroica que pode ser vista como mais 

simplificada: uma farmacêutica questionadora que se depara com uma realidade 

assustadora e faz algo incrível para mudar de fato tal realidade. 

4) Momentos de vida (timing of lives): 

Victoria Hale é apresentada como uma farmacêutica apaixonada por sua profissão, 

mas que criticava a maneira como o desenvolvimento de novos medicamentos ocorria. 

Em sua trajetória narrativa é dito que os “ideais de cura” a fizeram escolher ser 

farmacêutica. Ela já era uma profissional descrita como bem-sucedida para os parâmetros 

do mercado, mas se disse inconformada com a situação de desigualdade e com a falta de 

medicamentos para doenças típicas de países pobres. Essa é a motivação apresentada para 

a criação da OneWorld Health.  

Além do turning point descrito em seu perfil (sua viagem à Índia), são 

apresentados momentos simbólicos que constroem sua trajetória narrativa como 

empreendedora social de sucesso. Como, por exemplo, que ela já era admiradora de 

mulheres sufragistas e que também foi uma cientista capaz de mudar os parâmetros da 

indústria farmacêutica ao alterar a forma como as empresas faziam seus testes clínicos. 

Destaca-se: “ela aprendeu nesse momento que um pequeno número de pessoas 
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comprometidas pode fazer uma diferença duradoura sobre uma questão importante”. Ou 

seja, aqui já se pode apreender raízes de uma empreendedora social que segue seus ideais, 

é resiliente e engajada. 

Nível discursivo e das práticas sociais:  

 A história de Victoria Hale exibe o discurso referente ao empreendedorismo social 

a partir de suas características mais marcantes: a união entre a atuação que prevê a 

manutenção do modelo capitalista e a busca pelo bem comum. A manutenção do modelo 

capitalista se apresenta a partir do momento em que o “modelo empresarial” é tido como 

naturalizado. A diferença que é ressaltada é referente ao fato de ser uma empresa “sem 

fins lucrativos”, entretanto, há uma incongruência estrutural nessa lógica. Isso porque, ao 

longo de todo o discurso, destaca-se a necessidade de parcerias estratégicas com grandes 

empresas, setores de pesquisa e distribuição. Ou seja, a OneWorld Health, na verdade, 

insere-se no mercado já estabelecido e depende dessa dinâmica para viabilizar sua 

atuação. 

 Mas a narrativa simplifica essa lógica e oculta possíveis questionamentos. A 

relação ideologicamente marcada “nós” e “eles” seria, nesse caso, uma forma “correta” 

de se agir dentro da indústria farmacêutica e a forma “incorreta”. Mas essa não é uma 

relação que está explícita no texto. Aparece especialmente quando se destaca a 

negligência que há no desenvolvimento de medicamentos para doenças de países pobres, 

mas fica em segundo plano quando o texto discorre sobre o modus operandi empresarial 

proposto por Victoria e sua parceria com outras indústrias. Entendemos que, 

possivelmente, esse apagamento no decorrer do texto é uma forma de não trazer à tona as 

contradições e tensionamentos existentes quando se discute a questão da saúde a partir da 

lógica capitalista (por exemplo: a questão referente à quebra de patentes, lucratividade do 

setor, medicamentos genéricos, dentre outras).  

O destaque é dado para a ideia aparentemente inovadora de Victoria, que é 

apontada como pioneira, visionária, competente, resiliente. Seus atributos como 

farmacêutica bem-sucedida são combinados à sua busca pessoal por autorrealização. Ao 

descrever seu amor pela profissão e que seus questionamentos estavam ligados aos seus 

“ideais de cura”, a narrativa evidencia de que forma a farmacêutica se atentou para sua 

vocação e criou a organização. Entretanto, a inovação se dá somente no plano discursivo, 
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visto que, na prática, a dinâmica da organização prevê sua integração com o modelo de 

mercado criticado pela própria empreendedora.   

 O plano discursivo é atrelado a premissas que endossam a posição heroica da 

empreendedora social, que se mostrou capaz de realizar o “impossível”. E, para além 

dessa imagem heroica, há também o efeito de tranquilização: “ela aprendeu nesse 

momento que um pequeno número de pessoas comprometidas pode fazer uma diferença 

duradoura sobre uma questão importante”. A ideia que se reforça é a da possibilidade de 

se alterar toda a dinâmica de desigualdade de forma bastante simples, contando com 

pessoas comprometidas. 

Perfil da empreendedora social no site da Schwab:  

 

Esse é um caso específico dentre os perfis analisados. Estamos falando de uma 

mesma empreendedora – Victoria Hale – mas, na página da Schwab Foundation, seu 

perfil está atrelado a um outro empreendimento social seu, o Medicine360.  

Nível do texto:   

 A partir do contexto é apresentada a organização, uma companhia farmacêutica 

focada em desenvolvimento de produtos específicos para a saúde das mulheres: 

“Medicine360 é uma companhia farmacêutica sem fins lucrativos disruptiva que perturba 

o status quo em relação à saúde das mulheres”. Os adjetivos escolhidos para descrever a 

organização reforçam seu caráter social (“sem fins lucrativos”) e inovador (“disruptiva”, 

“que perturba o status quo”), características bastante expressivas do empreendedorismo 

social.  

Figura 36: perfil de Victoria Hale no site da Schwab. 
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 Apesar de se apresentar como uma empresa sem fins lucrativos, logo depois o 

texto segue destacando que “ela atua por um modelo de negócios sem fins lucrativos 

híbrido”. O modelo híbrido “une características de entidade sem fins lucrativos 

(dependente de financiamento filantrópico) e um modelo de negócios que envolve vendas 

de produtos ou de serviços para instituições públicas ou privadas e indivíduos como uma 

forma de recuperar parte de seus custos”57. Ou seja, pressupõe-se que haja algum tipo de 

retorno financeiro para que a instituição mantenha sua atuação. Não se utiliza o termo 

“lucro”, mas podemos questionar, a essa altura: qual o retorno justo em relação aos 

custos? Ou mesmo: qual a real diferença para uma empresa totalmente com fins 

lucrativos? O percentual deste retorno? 

 O que se apresenta, no plano discursivo, é um modelo descrito como totalmente 

inovador, criado por Victoria, que foi pioneira ao fundar a OneWorld Health: 

“Medicines360, uma farmacêutica sem fins lucrativos, de segunda geração, que está 

expandindo este modelo adicionando auto sustentabilidade e um modelo de negócio 

híbrido como sua estratégia de negócios”. A força das premissas de mercado fica bastante 

evidente nessa definição, apesar da tentativa de apresentar a organização como um 

modelo novo (de “segunda geração”). O termo “auto sustentabilidade” pode ser entendido 

como o valor financeiro que retorna à organização para que ela possa seguir com sua 

atuação. Ou seja, o modelo híbrido, descrito como inovador, prevê que haja um percentual 

do custo do produto vendido que volte à organização produtora, um princípio bastante 

presente na estrutura de mercado tradicional. Entretanto, por se tratar de um 

empreendimento social, a escolha lexical se altera. 

 O texto privilegia a organização como sujeito e somente no campo “o 

empreendedor” é que temos maior destaque para Victoria Hale. Ainda assim, o destaque 

é para a sua “expertise” profissional e acadêmica, além de todas as honrarias recebidas, 

que endossam a qualidade de seu trabalho como empreendedora social. Assim como no 

caso de Vera Cordeiro, a Schwab faz questão de destacar que Victoria Hale também é 

uma fellow da Ashoka e participante da Skoll Foundation.  

Nível narrativo: 

                                                           
57 De acordo com o site www.destinonegocio.com.br. Disponível em: < 
http://destinonegocio.com/br/empreendedorismo/descubra-o-que-e-empreendedorismo-social-e-quais-
sao-suas-areas-de-atuacao/>. Acesso: 28 dez. 15. 

http://www.destinonegocio.com.br/
http://destinonegocio.com/br/empreendedorismo/descubra-o-que-e-empreendedorismo-social-e-quais-sao-suas-areas-de-atuacao/
http://destinonegocio.com/br/empreendedorismo/descubra-o-que-e-empreendedorismo-social-e-quais-sao-suas-areas-de-atuacao/
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1) Localização no tempo e no espaço (location in time and place):  

Assim como pudemos observar no texto referente à Associação Saúde Criança, a 

Schwab contextualiza a atuação dos empreendedores sociais e de suas organizações a 

partir do cenário socioeconômico relacionado à causa atendida pelas organizações. Nesse 

caso, por se tratar de uma organização dedicada à saúde feminina, os dados se relacionam 

à quantidade de mulheres sem acesso a métodos contraceptivos, número de abortos 

inseguros ou mesmo à projeção populacional para 2025. Com isso, cria-se um cenário de 

relevância para a atuação da organização e também para sensibilidade de sua fundadora, 

que criou a Medicine360, em 2009. 

2) Vidas interligadas (linked lives): 

De forma similar ao site da Ashoka, o maior destaque que se dá é em relação às 

parcerias entre as organizações e não necessariamente às relações interpessoais: “a 

indústria farmacêutica e as universidades podem compartilhar e/ou doar propriedade 

intelectual, especialistas e fazer contribuições financeiras”. Nesse exemplo, os 

relacionamentos são mencionados a partir do plano organizacional ou profissional.  

3) Orientação pessoal das ações (human agency):  

Diferentemente dos demais sites, aqui não há um indício claro de qual momento 

da trajetória de vida de Victoria Hale a motivou a iniciar a Medicine360. É possível 

depreender que a empreendedora social se interessa pelo tema da saúde feminina (mesmo 

que não seja possível compreender por que motivos) e que seu outro empreendimento 

social (OneWorld Health) possa ter sido também uma forma de a incentivar a iniciar a 

Medicine360, já que essa organização é citada de forma positiva no texto). 

4) Momentos de vida (timing of lives): 

De forma distinta da Ashoka e da Skoll Foundation, não há nenhum aspecto da 

vida pessoal de Victoria Hale presente no texto do site da Schwab. Nem suas motivações 

pessoais ou o chamado “turning point”. Entretanto, os momentos de sua vida que são 

destacados se referem à sua trajetória acadêmica e profissional, além de todas as 

premiações que a empreendedora social conquistou. O destaque dado a essas premiações 

demonstra quais fatores são considerados relevantes pela Schwab, enquanto instituição 

agenciadora de Victoria. 

Nível discursivo e das práticas sociais: 
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 A narrativa presente no site da Schwab destaca de forma enfática o modus 

operandi do empreendedorismo social como um desdobramento do modelo capitalista 

tradicional. Apesar de apresentar a organização como “disruptiva que perturba o status 

quo”, podemos observar a incoerência discursiva que se segue a essa afirmação, quando 

a organização é definida como “uma farmacêutica sem fins lucrativos, de segunda 

geração, está se expandindo este modelo adicionando autossustentabilidade e um modelo 

de negócio híbrido como sua estratégia de negócios”. Pode-se questionar de que forma a 

empresa pode perturbar o status quo se ela atua de acordo com os moldes de mercado, 

especialmente ao propor um modelo híbrido, que pressupõe o retorno financeiro ao 

investimento feito para o desenvolvimento de produtos. Ao indicar que a empresa precisa 

se auto sustentar, tem-se como prerrogativa que ela seja capaz de pagar seus funcionários, 

sua estrutura e seus investimentos. Assim, por mais que se declare como “sem fins 

lucrativos”, o modelo descrito como “híbrido” e “autossustentável” tem uma lógica 

bastante semelhante à do modelo tradicional, baseado na premissa da lucratividade. 

 Conforme apontamos, a trajetória de vida da empreendedora social não é 

apresentada a partir de marcos de sua vida pessoal, mas sim de sua vida acadêmica e 

profissional. O destaque dado para as premiações e honrarias que Victoria recebe 

ressaltam a importância dos parâmetros econômicos para endossar o sucesso de sua 

empresa e também seu sucesso profissional. Esse é um indicativo do culto à performance 

presente no discurso referente à empreendedora social, além de demonstrar a importância 

da legitimação de sua atuação por outros campos, como o econômico. Em última 

instância, é possível inferir que esses são aspectos valorizados tanto por Victoria – que 

tem sua história apresentada pela organização a partir de tais fatores – e para a própria 

Schwab – que elege esses como os principais itens a serem destacados em relação a uma 

de suas empreendedoras sociais 

Síntese parcial das análises: 

Novamente, vemos uma aproximação entre as estratégias discursivas adotadas 

pela Skoll Foundation e pela Ashoka, já que as duas organizações dão maior destaque à 

história de vida da empreendedora social. Ambas relatam que Victoria teve um turning 

point, um momento de “lucidez” que a fez repensar sua vida e mudar “radicalmente”. A 

fundação de um empreendimento social – a OneWorld Health – é indicada como grande 

resultado dessa mudança.  Ou seja, tanto a Skoll Foundation quanto a Ashoka, enquanto 

agenciadores, indicam ser esse um caminho de autorrealização pessoal e profissional, 
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além de privilegiar a busca pelo bem comum. A Schwab se destaca por valorizar a figura 

de Victoria a partir da citação de seus feitos acadêmicos, de sua trajetória profissional e 

premiações recebidas. Essa forma de celebrização indica que a Schwab busca a 

legitimação de outros campos para endossar a atuação de seus empreendedores sociais e, 

de certa forma, valorizar-se enquanto instituição. 

A prática discursiva apresentada pelo texto das três organizações enaltece o 

desenvolvimento de novos projetos no campo da saúde (seja por meio da OneWorld 

Health ou da Medice360), entretanto, a prática social revela a manutenção da lógica de 

mercado, seja pela indicação do uso do “modelo híbrido não lucrativo” (que prevê retorno 

financeiro) ou mesmo a parceria com a indústria dita “tradicional”, tão criticada na 

contextualização da problemática da saúde nos países mais pobres. 

Análise 3: Rodrigo Baggio 

Link vídeo Skoll Foundation referente ao Rodrigo Baggio e ao CDI (Center for Digital 

Inclusion): 

https://www.youtube.com/watch?v=5nfKTTi6KqA 

Nível do texto: 

 A estrutura do vídeo é bastante similar à da Associação Saúde Criança. O ponto 

de partida é a situação de desigualdade social e pobreza encontrados no Brasil, 

especialmente em áreas como favelas.  

  

 

 

 

Florencia Estrade, descrita como “diretora de estratégia global” da organização, 

ressalta que as pessoas que vivem em condição de pobreza não se perguntam “o que serei 

quando for mais velho? E sim, o que farei amanhã? Como vou sobreviver?”. Ou seja, 

quer pontuar a falta de perspectiva das pessoas que se encontram em situação de pobreza 

Figuras 37 e 38: plano aberto de uma favela do RJ e a imagem de Rodrigo Baggio 

https://www.youtube.com/watch?v=5nfKTTi6KqA
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e que aparentam corresponder aos moradores de favela, que são evidenciados ao longo 

de sua narrativa.  

 Em contraponto a essa realidade, está a “era do conhecimento” e Florencia 

destaca: “no CDI nós acreditamos que a tecnologia pode fazê-los perceber que eles têm 

toda uma gama de oportunidades”. Ou seja, a tecnologia é apresentada com o sentido de 

ser um vetor de mudança social. Em seguida, Rodrigo assume a fala: “nós ensinamos às 

pessoas locais como usar a tecnologia para transformar a realidade delas”. A organização 

funciona como um fator de mobilização, mas é possível perceber que o incentivo é para 

que os beneficiados se tornem independentes. 

 Ao longo da narrativa, a organização é chamada de CDI ou de escola. Não há o 

uso de termos como “organização”, “instituição” ou “ONG”. Esse é mais um indicativo 

de como os recursos de linguagem utilizados revelam o posicionamento do empreendedor 

social em relação ao seu empreendimento social: distanciamento de características 

assistencialistas e aproximação de características empresarias, que também se reforçam, 

por exemplo, com a denominação de Rodrigo (Diretor Executivo) e Florencia (Diretora 

de Estratégia Global). 

 Assim como o vídeo da ASC, nessa narrativa há uma série de exemplos de 

histórias de pessoas que foram beneficiadas pela organização. Uma dessas histórias é de 

Wanderson da Silva Skrock, descrito como o “CFO” (chefe financeiro) de uma gangue 

de traficantes por Rodrigo Baggio. “Ele tinha dinheiro, mulheres, poder, ele tinha tudo e 

ele foi pego”, destaca Florencia. Ao ser preso, “ele esteve em um lugar sem esperança e 

alguém deu para ele uma pequena esperança, que ele abraçou totalmente”. Vemos 

imagens fragmentadas, de pés de homens usando chinelos, entrando em uma cela. 

Posteriormente, o contorno da imagem de um homem preso, no escuro. A essa imagem 

se segue a imagem de uma mão sobre um mouse. O contraste preso versus solto, prisão e 

liberdade se dá por meio da sucessão dessas imagens. “Eu descobri que eu poderia ser 

uma pessoa do bem, tomar rumos diferentes”. A associação direta que se faz é que o CDI 

faz com que as pessoas se tornem boas. Wanderson é, então, mostrado como educador. 

 Florencia descreve a atuação do CDI nas prisões. Temos a história de Ronaldo, 

que é apresentado sem nenhuma classificação para além de seu nome. Conta sua história 

e que com o CDI, teve uma nova oportunidade, saiu por bom comportamento e montou 

uma escola em sua comunidade. Ronaldo agora aparece com um tipo de classificação: 
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“ex-presidiário e fellow da Ashoka”. Ou seja, a partir da atuação da organização, passou 

a ter uma função social, a ser integrado à sociedade. O uso da descrição “ex-presidiário” 

juntamente com a de “fellow da Ashoka” pode ser entendida como uma forma de 

demonstrar o percurso narrativo desse beneficiado e de como ele se “salvou” por meio da 

atuação da organização e agora é também um empreendedor social. 

 

 

 

 

Na cena que segue temos o único momento em que Rodrigo e Florencia aparecem 

mais próximos à atuação do CDI. Assim como observamos em relação à postura de Vera 

Cordeiro no vídeo da ASC, Rodrigo e Florencia aparecem em posição de “supervisão”, 

enquanto Ronaldo Monteiro aparece dando uma palestra para estudantes da organização 

do CDI que ele coordena. Seguem-se uma série de menções aos números da organização, 

todos simbolizados a partir de imagens legendadas:  

 

 

 

 

 

 

Figuras 41 a 44: imagens que ilustram os resultados alcançados pelo CDI em 30 anos. 

Figuras 39 e 40: apresentação de Ronaldo Monteiro sem qualquer descrição a seu respeito e, 
posteriormente, com a descrição. 
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 A descrição dos resultados positivos da organização é seguida do depoimento de 

Jeff Wolfensohn, presidente do Bando Mundial entre os anos de 1995 e 200558: 

Eu acredito que o CDI possa replicar esse modelo independentemente 
da nacionalidade ou da região. Se você der às pessoas o acesso e o 
treinamento, eles podem usar o computador para conseguir informação 
e para além disso, para ganhar a vida. As possibilidades são imensas. 

 

Além do indicativo de parâmetros do mercado como a replicabilidade para apontar 

o sucesso da iniciativa, James destaca também seu valor a partir do momento em que 

capacita as pessoas para que possam trabalhar. É interessante ressaltar que o objetivo de 

utilizarem o treinamento em tecnologia para o trabalho é destacado como algo ainda mais 

valioso do que conseguir informação.  

“Se eu não tivesse encontrado o CDI eu ‘tava’ morto”, relata Wanderson da Silva 

Skrock. Esse é um exemplo de depoimento contundente, que tem por possível objetivo 

demonstrar o real impacto da organização na vida de seus beneficiados. O testemunho de 

Wanderson tem aspecto mais emotivo, e, conjuntamente com os dados numéricos 

apresentados anteriormente, corrobora para demonstrar o sucesso da atuação da 

organização.  

No encerramento, Rodrigo faz questão de destacar que o “desafio é muito grande”. 

O termo desafio, assim como vimos em outras narrativas, é de uso comum no ambiente 

empresarial e busca atrelar um aspecto positivo a uma situação que se mostra complicada. 

“Mas, se nós usarmos a tecnologia como forma de cidadania, nós podemos não só mudar 

vidas em comunidades de baixa renda, mas nós podemos mudar nossa sociedade. Nós 

acreditamos que a tecnologia vai nos ajudar a construir um mundo melhor”. Assim como 

observamos nas análises precedentes, os encerramentos dos vídeos trazem um olhar de 

esperança para o futuro, para a construção de um mundo melhor a partir da iniciativa 

apresentada pelo empreendedor social em questão. 

Nível narrativo: 

                                                           
58 James faz questão de destacar que sua preocupação enquanto presidente do Banco Mundial foi a de 
diminuir a desigualdade socioeconômica:  “Durante 10 anos como Presidente do Banco Mundial, James D. 
Wolfensohn tem focado os holofotes ao redor do verdadeiro propósito da instituição - luta contra a pobreza 
global e ajudar os pobres forja uma vida melhor do mundo”. Disponível em: 
<http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/ORGANIZATION/EXTPRESIDEN
T/EXTPASTPRESIDENTS/PRESIDENTEXTERNAL/0,,pagePK:139895~theSitePK:227585,00.html> 
Acesso: 29 dez. 15. 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/ORGANIZATION/EXTPRESIDENT/EXTPASTPRESIDENTS/PRESIDENTEXTERNAL/0,,pagePK:139895~theSitePK:227585,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/ORGANIZATION/EXTPRESIDENT/EXTPASTPRESIDENTS/PRESIDENTEXTERNAL/0,,pagePK:139895~theSitePK:227585,00.html
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1) Localização no tempo e no espaço (location in time and place):  

A contextualização se dá a partir de dois elementos centrais: o cenário de 

desigualdade socioeconômica no Brasil e o grande percentual da população que não 

possui acesso à tecnologia. Ao longo do vídeo o fundador da organização descreve a 

realidade brasileira e a atuação do CDI em favelas e prisões do Rio de Janeiro. Entretanto, 

em outros momentos faz questão de destacar que a organização já está presente em mais 

de 22 estados brasileiros e em mais de dez países e que leva o acesso à tecnologia para 

comunidades rurais, indígenas, etc. Evidencia-se, assim, a atuação globalizada de sua 

organização, o que revela ser esse um fator de sucesso para a sociedade contemporânea. 

2) Vidas interligadas (linked lives): 

A relação com o outro aparece de diversas formas ao longo do vídeo, mas, em 

essência, está o fato de a organização estimular a atuação de seus beneficiados para que 

eles possam atuar individualmente, seja em escolas do CDI ou buscando melhorias para 

suas comunidades, como é o exemplo de jovens que fizeram um vídeo enviado à 

prefeitura para pedir melhorias de saneamento básico. O plano discursivo tem por 

objetivo destacar o “empoderamento” contido nessas histórias: “esse é o poder de dez 

adolescentes trabalhando em conjunto”, ressalta Florencia. As histórias de Wanderson e 

Ronaldo demonstram também, a partir do plano discursivo, o “empoderamento” 

proporcionado a partir da atuação da organização na vida dessas pessoas. 

3) Orientação pessoal das ações (human agency):  

Diferentemente do que observamos nas análises anteriores, não se apresenta de 

forma tão clara qual motivação pessoal do empreendedor social ao fundar a organização. 

Mas ele apresenta a informação da exclusão tecnológica como um fator decisivo para a 

desigualdade social, o que nos leva a crer que, de acordo com sua visão de mundo, acesso 

à tecnologia é essencial para sanar as disparidades socioeconômicas.  

4) Momentos de vida (timing of lives): 

Durante o vídeo não se apresenta nenhum tipo de informação referente à vida de 

Rodrigo Baggio que nos leve a entender os momentos mais marcantes de sua vida e a 

relação de tais momentos com o CDI. Entretanto, conforme veremos a seguir, essas são 

informações presentes nos sites das demais organizações.   

Nível discursivo e das práticas sociais: 
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A premissa inicial indicada como motivação para o desenvolvimento de uma 

organização é um problema decorrente da grave situação de desigualdade social. A partir 

desse cenário, vemos a apresentação de uma solução do ponto de vista ou de interesse do 

empreendedor social. Ou seja, nesse caso, o meio indicado para “mudar todo um país” é 

a inclusão digital. E, à medida em que a narrativa avança, percebemos que a dinâmica do 

mercado está inserida tanto na estrutura da organização quanto na proposta oferecida para 

os beneficiados. A cultura da performance é evidenciada quando Rodrigo Baggio 

descreve os resultados globais de sua atuação e também quando James Wolfensohn, 

outrora presidente do Bando Mundial, elogia o CDI como modelo replicável e capaz de 

proporcionar uma forma de as pessoas “ganharem a vida”. Esse é um ponto interessante 

que observamos tanto no discurso da ASC quanto aqui: as organizações se apresentam 

como responsáveis por dar “ferramentas”, mas estimulam que seus beneficiados se 

tornem independentes, autônomos. Assim, o critério de sucesso e fracasso fica no plano 

do indivíduo e não da instituição. 

Os dados numéricos e o discurso de uma figura competente como James 

Wolfensohn reforçam a importância dos parâmetros de mercado para a legitimação da 

atuação de um empreendimento social, além de evidenciarem uma forma de linguagem 

que reforça as relações de poder já naturalizadas na contemporaneidade. 

Os exemplos apresentados no vídeo possuem encadeamento bem direto e 

simplificado. No exemplo em que dez adolescentes se unem para produzir um vídeo sobre 

as más condições de saneamento básico podemos observar essa estrutura: os jovens 

pesquisam o problema na Internet, filmam a situação, editam o vídeo (índices de inclusão 

digital) e, a partir de então, procuram a prefeitura, que atende à solicitação dos jovens. 

Fica implícita nessa estrutura narrativa que o empoderamento proporcionado a partir da 

inclusão digital permitiu aos jovens resolverem um grave problema em sua sociedade: 

“esse é o poder de dez adolescentes trabalhando em conjunto”, “dez deles mais dez deles 

mais dez deles... isso pode mudar a comunidade, pode mudar a cidade, pode mudar todo 

um país”. Fica subentendido que pequenos grupos organizados, pequenas iniciativas 

podem, de fato, mudar o mundo.  

Uma vez mais se apresenta um discurso ideologicamente enviesado que simplifica 

a complexidade dos problemas sociais enfrentados na contemporaneidade, especialmente 

nos países ditos em desenvolvimento, como o Brasil. Com narrativas como essa a 

percepção que se tem é que o empreendedorismo social irá mudar a realidade da 
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desigualdade socioeconômica: “a gente vê que o futuro ‘tá’ na nossa mão” diz André 

Silas Paraizo, um dos beneficiados do programa. Além disso, temos o efeito de atrelar às 

mudanças sociais às iniciativas privadas, e não ao sistema governamental, por exemplo.  

O empreendedor social é posicionado, discursivamente, como um agente 

visionário, de mudança. Capaz de se sensibilizar com a realidade a que estava exposto e 

agir de acordo com os padrões de um empresário bem-sucedido. Vê “oportunidades” e 

enfrenta “um desafio muito grande” para construir “um mundo melhor”. O trabalho em 

busca do bem comum permeia toda a narrativa, lado a lado com os parâmetros de 

mercado. Rodrigo não aparece diretamente em atuação, dando uma aula, palestra ou algo 

assim, somente uma vez “supervisionando” a fala de um de seus beneficiados, que já é 

autônomo e, de certa forma gerencia uma escola nos parâmetros do CDI. Assim, nota-se 

um “distanciamento” do empreendedor social, posicionado em um outro patamar, elevado 

e mítico. 

Perfil do empreendedor social no site da Ashoka:  

 

Nível do texto:  

 O texto se inicia com a descrição de Rodrigo como líder de um movimento de 

inclusão digital. O objetivo do movimento é permitir que os desfavorecidos tenham 

formas de “expandir suas oportunidades de trabalho e seu acesso à sociedade moderna”. 

A perspectiva do trabalho é apontada como principal motivador da organização, antes 

mesmo do acesso “à sociedade moderna”.  

Figura 45: perfil de Rodrigo Baggio no site da Ashoka. 
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 O programa é descrito da seguinte forma: as aulas acontecem em locais 

disponibilizados “gratuitamente por igrejas, organizações comunitárias e escolas”, os 

equipamentos são doados por empresas, já que “Rodrigo tem atraído o entusiástico apoio 

de empresas de negócio” e os professores recebem um salário de duzentos dólares por 

mês (“mais de duas vezes o salário médio de um professor no sistema de escola pública”) 

e os alunos pagam um valor de dez dólares mensais. Ou seja, trata-se de um modelo muito 

similar ao de uma escola particular tradicional, já que os alunos pagam por um serviço 

que recebem.  

 O percurso narrativo é repleto do uso de adjetivos, como a classificação dos 

voluntários como “talentosos”, de todos os “sucessos” alcançados pelos participantes, da 

classificação do CDI como um projeto da “vanguarda da batalha contínua para a justiça 

social”, que tem crescimento em “ritmo notável”, em “rápida expansão” e é ainda 

“autossustentável”. O tom do texto se torna, então, bastante entusiástico e otimista. 

Destaca-se também que o projeto é tão exitoso que “tem atraído considerável atenção da 

mídia” e de um número cada vez maior de jovens “ansiosos” por participar do programa. 

Nesse caso, tanto a menção à mídia quanto à demanda elevada são índices que legitimam 

a atuação do CDI e, consequentemente, do empreendedor social que está à frente do 

projeto.  

 A todo momento se destaca o “apoio da comunidade empresarial” e, 

esporadicamente, do governo, “fornecendo subsídios modestos”. O sistema de ensino 

também é descrito como deficiente, construindo discursivamente um cenário geral em 

que o Estado é apontado como pouco capaz de fornecer a educação necessária para os 

estudantes de baixa renda. A exclusão digital é apontada como um dos fatores que 

endossam o “abismo” entre “ricos” e “pobres” e, o acesso à informática possibilitaria 

“melhorar as oportunidades econômicas e a participação mais proveitosa em 

praticamente todas as dimensões da vida moderna”. Uma vez mais percebemos a 

importância da temática do trabalho e do aspecto econômico para justificar a criação e a 

relevância de um empreendimento social. 

 No item “a estratégia”, explica-se melhor como é o funcionamento do CDI: “a 

estratégia de Rodrigo coloca forte ênfase na auto-gestão, independência financeira e 

sustentabilidade de cada uma do crescente número de escolas de informática”. A renda 

que se gera retorna para a organização. Apesar de o empreendedor social destacar ser esse 

um modelo de “vanguarda” e que promove “justiça social”, podemos perceber que seu 
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funcionamento replica o modelo de uma escola particular convencional, por mais que seja 

de baixo custo de mensalidade. E, como uma rede de escolas particulares, também 

apresenta “planos ambiciosos para continuar a expansão do programa”. 

Nível narrativo: 

1) Localização no tempo e no espaço (location in time and place):  

Assim como observamos nas análises anteriores, o contexto de desigualdade 

socioeconômica observado em países como o Brasil é apontado como um importante fator 

para localizar o surgimento de empreendimentos sociais. A partir desse cenário histórico 

se inicia a narrativa de Rodrigo Baggio e a fundação de sua organização – o CDI. Os 

programas pilotos se iniciaram dentre os anos de 1995 e 1997. Rodrigo faz questão de 

ressaltar que saber usar a tecnologia, os computadores, é essencial para estar inserido no 

mundo em que vivemos. Esse é o pano de fundo que também delimita a construção 

narrativa da origem da organização e de sua relevância para a sociedade. 

2) Vidas interligadas (linked lives): 

É interessante observar que em várias ocasiões temos a descrição de “Rodrigo e 

seus colegas”, ressaltando a importância da atuação do grupo, mas em momento algum 

outro nome é citado para além do dele. A perspectiva narrativa é delineada a partir do 

protagonista: “Fascinado por computadores desde cedo, Rodrigo Baggio está 

proporcionando aos jovens de favelas e comunidades de baixa renda conhecimentos de 

informática”, apesar de compreendermos, ao longo da descrição das escolas, que cada 

uma funciona de forma autônoma, característica que é, inclusive, estimulada. O 

funcionamento da organização prevê a atuação das escolas em rede a partir de um comitê, 

dos voluntários, das empresas de negócios, dos professores e dos alunos. Ou seja, estão 

todos conectados à estrutura desenvolvida por Rodrigo, mas no plano discursivo 

observamos pouca interação entre esses outros atores sociais e Rodrigo.  

3) Orientação pessoal das ações (human agency): 

Diferentemente do que vimos no vídeo da Skoll Foundation, na narrativa presente 

no site da Ashoka temos a história de vida de Rodrigo permeando todo o discurso. Desde 

o início, em que se ressalta que Rodrigo era “fascinado” por tecnologia, até o item “a 

pessoa”, em que o empreendedor social descreve seu interesse por computadores somado 

ao seu histórico de trabalhos voluntários em favelas do Rio de Janeiro.  
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 O primeiro contato de Rodrigo com um computador foi em uma empresa dirigida 

por seu pai. Apesar de o empreendedor social ter feito faculdade de ciências sociais, ele 

já tinha contato com a dinâmica do mundo dos negócios, por ser seu pai um empresário. 

A junção desses dois fatores o teria levado a fundar o CDI. 

4) Momentos de vida (timing of lives): 

São apresentados alguns momentos relevantes na trajetória de vida de Rodrigo 

que, combinados, resultaram na fundação do CDI. Na pré-adolescência ele entrou em 

contato com computador, o que despertou seu grande interesse por tecnologia. 

Posteriormente, como “presidente do grupo de jovens de sua igreja metodista” trabalhou 

em uma creche, o que o possibilitou entrar em contato com a dura realidade das favelas 

do Rio de Janeiro, além de ter feito trabalho voluntário com crianças de rua. 

 Sua formação é em ciências sociais, mais um fator de sua biografia que corrobora 

para a construção de sua narrativa como empreendedor social. No item “a pessoa”, faz-

se questão de destacar “durante seus anos escolares e universitários, Rodrigo aperfeiçoou 

suas habilidades organizacionais em várias atividades estudantis”. Ou seja, o tino 

empresarial também é descrito como um fator relevante e sempre presente em sua 

história. Interesse por tecnologia somado ao conhecimento na área, habilidades 

empresariais e em ciências sociais são destacados como fatores marcantes para a trajetória 

de sucesso do empreendedor social. 

Nível discursivo e das práticas sociais: 

 Rodrigo é apresentado como um líder visionário que foi capaz tanto de enxergar 

a importância da tecnologia para a vida das pessoas quanto a relevância da inclusão digital 

como forma de diminuição das desigualdades socioeconômicas. Entretanto, se 

observarmos a proposta da organização, descrita no site da Ashoka, podemos perceber 

que se trata de um modelo muito próximo ao tradicional, ou seja, um modelo de redes de 

escolas particulares que oferecem aulas de informática e cobram mensalidades de seus 

alunos. As diferenças estão no fato de as mensalidades serem descritas como reduzidas 

(dez dólares ao mês) e a estrutura das escolas contar com o apoio e doação de outras 

instituições (públicas, privadas e religiosas). 

 Ou seja, em última instância, não se trata de uma proposta vanguardista, como é 

enaltecido ao longo do texto. A prática discursiva assume um patamar muito mais 
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abrangente, que não se concretiza em termos de prática social. O CDI e seu modo de 

atuação são apontados como “o futuro da governança democrática no Brasil”, mas 

excluem, por exemplo, os que não podem pagar nem os dez dólares mensais exigidos. 

 O discurso apresenta a relação de oposição entre o apoio oferecido “pela 

comunidade empresarial”, enaltecida de forma positiva, como grande doadora de 

materiais e dinheiro e o governo, com sua atuação descrita a partir do fornecimento de 

“subsídios modestos”. Ao comparar o salário pago pelo CDI em relação ao salário pago 

pelo Estado aos professores, também temos essa mesma relação sendo evidenciada. A 

organização se posiciona ao lado da comunidade empresarial, formando o “nós” eficiente, 

produtivo e bem-sucedido em oposição ao “eles”, representado pelo Estado, que paga mal 

seus professores e que disponibiliza poucos recursos para apoiar iniciativas como o CDI. 

 O modelo da organização é replicável e apresentado como bem-sucedido ao longo 

de todo o percurso discursivo. Entretanto, vale ressaltar que “a estratégia de Rodrigo 

coloca forte ênfase na auto-gestão, independência financeira e sustentabilidade de cada 

uma do crescente número de escolas de informática”. Ou seja, o que o empreendedor 

social oferece é o modelo, mas a boa gestão de cada uma das escolas deve ficar a cargo 

de cada unidade. Replica-se, dessa forma, o modelo tradicional de franquias, por exemplo. 

E, novamente o sucesso ou fracasso de casa escola é de responsabilidade de cada uma 

delas.  

 Outro ponto que merece destaque é o objetivo da organização. Por ser uma 

instituição ligada ao ensino, poderíamos esperar que seu enfoque fosse na formação de 

cidadãos críticos e bem-informados. Entretanto, o maior destaque é dado à possibilidade 

de se conseguir “oportunidades de trabalho” e “empregos mais bem remunerados”, que 

podem ser entendidos como “paliativos”, mas não alteram de forma estrutural as bases da 

desigualdade socioeconômica que assola o país e que é indicada como motivação para o 

surgimento da organização. 
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 Perfil do empreendedor social no site da Schwab:  

 

Nível do texto:  

 No site da Schwab a voz do empreendedor social não fica tão evidente como, por 

exemplo, nos vídeos da Skoll. No caso do CDI, a contextualização parte da informação 

de que “O Brasil é um dos maiores mercados na América Latina para tecnologia da 

informação, software e serviços”. Ou seja, a temática da tecnologia começa a ser abordada 

a partir de seu viés mercadológico. A relação entre desigualdade social e exclusão digital 

aparece, na sequência, mas, novamente, a partir da perspectiva do mercado de trabalho: 

Enquanto as empresas internacionais estão alvejando o Brasil como um 
novo mercado para serviços de TIC [tecnologia da informação e 
computação], as perspectivas de emprego para a grande maioria da 
população podem realmente diminuir em nova economia da 
informação do país devido à falta de acesso e formação em TIC. 

 

 O acesso à informação por meio da tecnologia é, portanto, vinculado diretamente 

a seu aspecto econômico, ao mercado de trabalho e a como o Brasil poderá corresponder 

da melhor forma às expectativas das empresas internacionais do setor. Essas são as 

informações colocadas em destaque para justificar a relevância da organização. 

 É importante ressaltar que a organização é descrita como não-governamental e 

sem fins lucrativos ao longo do texto, mas é previamente indicada como de modelo 

híbrido não lucrativo, assim como a Medicine360. Ou seja, pressupõe uma atuação de 

mercado, com a venda de serviços, como forma de recuperar seus custos. A narrativa 

presente no site da Schwab é a que explica de forma mais clara e concisa a atuação da 

organização, se compararmos com a Skoll e a Ashoka: 

Figura 46: perfil de Rodrigo Baggio no site da Schwab. 
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Em parceria com associações comunitárias, centros comunitários, o 
CDI fornece equipamentos de informática e software livre, e 
implementa estratégias educacionais para a formação contínua dos 
instrutores locais. Através de visitas periódicas, coordenadores do CDI 
monitoram seu desempenho e identificam os principais desafios e 
oportunidades. 

 

Após implementar “estratégias educacionais”, a organização “monitora” os 

resultados das escolas. Ou seja, as escolas funcionam de forma autônoma, e a organização 

observa o “desempenho” alcançado por cada uma delas. Fica bastante evidente a maneira 

que a lógica de mercado está imbricada na forma de agir da organização. E essa 

informação é reforçada: “cada escola é uma unidade autônoma, autogerida e 

autossustentável, através de contribuições simbólicas coletadas de seus alunos. Este 

fundo cobre os custos de manutenção e pagamento de instrutores em uma empresa social 

autêntica”. A atuação independente de cada unidade escolar é destacada como valor 

positivo.  

Outro fator muito interessante é ressaltar que nesse texto é indicado que os alunos 

contribuem com uma quantia descrita como simbólica para cobrir custos de manutenção 

da escola, diferentemente da Ashoka, que destacava o valor de dez dólares mensais pago 

por cada aluno. Podemos entender essa como uma estratégia para distanciar a cobrança 

de uma mensalidade da caracterização das escolas do CDI como escolas tradicionais, que 

cobram por seus serviços. E, assim, classificar o CDI como uma “empresa social 

autêntica”, por mais que não exista qualquer explicação, ao longo do percurso discursivo, 

do que é uma empresa social. 

A organização é, então, descrita a partir de seus resultados numéricos, que indicam 

sua capacidade de replicabilidade e de expansão: “a rede CDI se expandiu a nível nacional 

e internacional, com mais de 821 centros comunitários em 13 países”. Além da descrição 

das premiações conquistadas por Rodrigo, que destacam o sucesso do empreendedor 

social, de sua organização e, em última instância, da Schwab.  

Nível narrativo: 

1) Localização no tempo e no espaço (location in time and place):  

O texto apresenta tanto o ano de lançamento da organização e o último dado 

referente ao orçamento anual, que é de 2010. Mas a contextualização fica mais evidente 

quando se descreve o objetivo da organização – proporcionar inclusão digital aos mais 
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desfavorecidos – e a constatação de que a internet “poderia erguer barreiras sociais”, uma 

questão bastante relevante para a sociedade contemporânea.  

2) Vidas interligadas (linked lives): 

As conexões se destacam a partir do plano de atuação da organização, entre 

Rodrigo, posicionado como líder, coordenadores e voluntários e os beneficiados. 

Entretanto, as conexões aparecem de forma estritamente estrutural, não há espaço para a 

personificação das histórias de vida envolvidas com a história de Rodrigo e de sua 

organização. Os beneficiados são apresentados por meio de números: “87.876 graduados 

e 249.799 beneficiários indiretos (2010)”, mais uma forma de  demonstrar como os 

parâmetros do mercado estão inseridos na lógica discursiva da apresentação do CDI, de 

forma distinta do que pudemos observar no vídeo da Skoll, que faz questão de apresentar 

exemplos de pessoas atendidas pela organização. 

3) Orientação pessoal das ações (human agency):  

Apesar de a voz do empreendedor social não aparecer com tanta força no texto do 

site da Schwab, no item “o empreendedor” podemos depreender que Rodrigo, que sempre 

foi interessado por tecnologia e trabalho voluntário buscou unir esses dois interesses e 

fundar a organização. 

4) Momentos de vida (timing of lives): 

Rodrigo é descrito como um “empreendedor social nato”, já que sua “busca por 

mudança social (...) começou com a idade de 12, impulsionado por seus dois interesses: 

trabalho voluntário com crianças que vivem nas ruas do Rio de Janeiro e computadores”. 

A partir desse momento, são citados todos os feitos do empreendedor social, de forma 

ascendente, buscando enfatizar o seu sucesso. As premiações e certificações que ele 

recebeu também são apontadas como forma de legitimar sua atuação bem-sucedida. 

Nível discursivo e das práticas sociais: 

O discurso do empreendedorismo social se apresenta de forma mais evidente no 

site da Schwab, em relação aos textos já analisados da Ashoka e Skoll Foundation. Logo 

de partida, o Brasil é posicionado como um grande mercado alvo para empresas de 

tecnologia internacionais, mas que esse suposto potencial de mercado é comprometido 

pela questão de termos um alto percentual da população digitalmente excluído. Tem-se a 

impressão, a partir dessa colocação, que, ao desenvolver mais pessoas capacitadas para o 
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uso de tecnologias, mais bem aproveitado será esse mercado para os investidores 

estrangeiros. 

Além disso, assim como pudemos observar no site da Ashoka, a ênfase da atuação 

da organização está em proporcionar aos seus alunos melhores posições no mercado de 

trabalho. Ou seja, os dois parâmetros apresentados levam em consideração 

majoritariamente os aspectos ligados à dinâmica de mercado, como se esse fosse o único 

elemento capaz de causar as melhorias socioeconômicas necessárias para sanar as 

disparidades apontadas na contextualização.  

Outro ponto essencial de questionamento é em relação ao funcionamento da 

organização, que se autodenomina “empresa social autêntica”. O que a faz diferente de 

uma empresa tradicional? A estrutura de funcionamento pressupõe o pagamento de 

mensalidade pelos alunos (embora, nesse caso, não seja indicado o valor, somente que se 

trata de uma quantia “simbólica”) e, apesar de funcionar com o auxílio de doações, o CDI 

atua de forma bastante similar a uma franquia de escolas. Podemos inferir que, pelo fato 

de atingir comunidades de baixa renda, a iniciativa se é vista como diferenciada por agir 

em busca do “bem comum”.  

O culto à performance aparece tanto a partir do desempenho das escolas da 

organização quanto em relação à figura de seu fundador – Rodrigo Baggio. Os números 

apresentados indicam o parâmetro de sucesso desse tipo de organização: um número cada 

vez maior de estudantes, em mais escolas e em diversos países. Entretanto, a qualidade 

de ensino ou mesmo as mudanças que possivelmente se originaram a partir do momento 

em que estudaram em escolas do CDI não são mencionadas.  

As escolas são descritas como independentes, autônomas e auto gerenciáveis. 

Esses são fatores destacados como positivos e que endossariam o modelo elaborado por 

Rodrigo. O bom desempenho de uma unidade é de sua exclusiva responsabilidade e a 

organização apenas monitora a atuação das escolas. O modelo organizacional que 

transpõe a dinâmica de sucesso ou fracasso como responsabilidade do empreendedor 

social se torna presente, dessa forma, em cada uma das escolas.  

Como já pudemos perceber em análises anteriores, a Schwab busca dar voz a 

diversas formas de legitimação de seus empreendedores sociais, para também se legitimar 

enquanto organização. O encerramento do item “o empreendedor” se dá de forma a 

glorificar Rodrigo Baggio a partir de todas as premiações alcançadas pelo empreendedor 



 

151 
 

social. Dentre elas, destaca-se, por exemplo, que a “revista Time nomeou-o como um dos 

líderes da América Latina que vão fazer a diferença no terceiro milênio, selecionando-o 

para a sua campanha ‘Local Heroes’”. Foi também “selecionado pela CNN, ‘Time and 

Fortune’ como uma das principais vozes no desenvolvimento econômico, ao lado 

ganhador do Prêmio Nobel da Paz, Muhammad Yunus”. Ou seja, foi celebrizado como 

herói, bem-sucedido do ponto de vista econômico e legitimado por um ator social já 

reconhecido do campo do empreendedorismo social: Muhammad Yunus. 

Síntese parcial das análises: 

A Skoll Foundation se utiliza de narrativas testemunhais de beneficiados pela 

organização para demonstrar a efetividade do CDI em transformar a vida dessas pessoas. 

Já a Ashoka busca dar mais destaque para o protagonismo do empreendedor social, de 

como sua trajetória de vida o fez “mudar a realidade social” a partir de sua organização, 

promovendo-o como modelo de cultura. São apresentados índices que constroem a 

imagem desse ator social de forma similar à de um empresário bem-sucedido, estratégia 

que também é utilizada pela Schwab. Valoriza-se, simultaneamente, tanto o perfil do 

empreendedor social enquanto modelo de cultura, como também o sistema vigente, 

revisitado a partir da lógica do “ganha-ganha”. 

O efeito ideológico produzido pelas três organizações é o de que os 

empreendedores sociais por elas agenciados são capazes de solucionar de forma simples 

os problemas sociais mais graves da contemporaneidade, cada um a partir do seu campo 

de atuação. No caso de Rodrigo Baggio, temos ainda grande destaque para como esse 

processo irá beneficiar o “mercado de tecnologia” como um todo, já que se formarão 

cidadãos aptos a manusear produtos tecnológicos. 

Análise 4: Sakena Yacoobi  

Link vídeo Skoll Foundation referente à Sakena Yacoobi e ao AIL (Afghan Institute of 

Leraning): 

https://www.youtube.com/watch?v=XNbUNkVLu58 

Nível do texto:  

 O vídeo referente ao Afghan Institute of Learnig (AIL) se inicia falando sobre a 

questão das mulheres no Afeganistão: “viver sob o regime Talibã é algo que... eu acredito 

que nenhum ser humano deva viver sob esse tipo de condição. Especialmente as mulheres, 

https://www.youtube.com/watch?v=XNbUNkVLu58
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que são suas vítimas”. Após anos do duro regime talibã: “Elas não podiam ir à escola, 

trabalhar e mesmo não lhes era permitido ver um médico. Durante a guerra no 

Afeganistão, nós perdemos enfermeiras, nós perdemos médicos, nós perdemos uma 

sociedade educada”.  Sakena Yakoobi, descrita como “diretora executiva” da AIL 

descreve: “nosso objetivo é a educação do povo do Afeganistão, especialmente crianças 

e mulheres. As pessoas estão simplesmente famintas por educação”. 

 Vemos uma escola repleta de crianças, um menino entoando uma cantiga e Sakena 

acompanhando a cena. Sakena aparece em alguns momentos do vídeo, supervisionando 

a atuação da instituição, folheando um livro com uma criança e em uma sala, junto com 

o coordenador de um dos centros do AIL. Apesar de aparecer em mais momentos do que 

os outros empreendedores sociais analisados até esse momento, ainda assim observamos 

uma posição semelhante, olimpiana.  

 As imagens que se seguem são da atuação da organização, nas várias áreas citadas 

pela empreendedora social, em especial, as escolas. São mostradas diversas imagens de 

diferentes professoras dando aula em diferentes locais, para crianças de diferentes faixas 

etárias. Elas aparecem respondendo aos estímulos das professoras, todas mulheres. 

Sakena destaca:  

Nós pedimos aos professores para serem não apenas professores, mas 
para estimular as crianças, para que elas saibam “eu sou parte da 
sociedade” e que elas possam agir por elas mesmas, pensar por conta 
própria, perguntarem e que elas possam entender o que está errado 
como podem mudar isso. 

 

 A partir dessa declaração, pode-se perceber a valorização da individualidade e de 

um possível poder de mudança, que deve ser estimulado desde a infância. Essas são 

atitudes bastante compatíveis com as esperadas de um empreendedor social: entender as 

dificuldades e agir por conta própria para mudar a situação.  

 

 

 

 

Figuras 47 e 48: professoras em sala de aula, ensinando crianças afegãs. 
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 Em plano fechado, temos a cena de uma moça, cercada de outras tantas, que 

declara: “primeiro eu quero agradecer à professora Sakena Yacoobi e toda a sua equipe 

por fazer tal organização, por meio da qual eles tentem ajudar as mulheres que são 

deixadas para trás ou que não podem frequentar universidades. AIL as ajuda”. Com esse 

agradecimento temos a personificação de Sakena como a grande responsável por dar 

esperança e oportunidade às mulheres que são “deixadas para trás” pela sociedade afegã.  

 Depois desse depoimento, a empreendedora social destaca que “segurança é um 

grande problema no Afeganistão e, infelizmente, há a polícia e o talibã, que está de volta”. 

A partir dessa contextualização, é contada a história de um centro que oferecia aulas de 

costura e que teve que ser fechado após a ameaça do exército talibã. A história é contada 

pelo coordenador do centro, mas é Sakena quem conta a decisão tomada: “foi muito difícil 

porque eu sabia que se algo acontecesse eu nunca me perdoaria. As vidas de todas essas 

mulheres, todas essas meninas estavam em nossas mãos. Então, nós tomamos a decisão 

que sim, nós fecharíamos o centro”.   

 O depoimento do coordenador é muito emocionado, ao descrever o momento em 

que foi necessário fecharem o centro:  

Quando nós retiramos a placa do centro, eu fui ao telhado e a trouxe 
para baixo. (..). Foi como trazer um corpo morto de um jovem. O mundo 
acabou com tristeza e dor.... O dia em que eu trouxe a placa para baixo... 
centenas de garotas estavam às lágrimas, chorando. Foi uma cena para 
ser vista. A alegria de abrir o centro e a tristeza de seu fechamento nunca 
serão esquecidas. 

 

Essa história, de forte apelo emocional, parece ter o objetivo de demonstrar a 

importância da AIL para seus beneficiados, já que o fechamento de um de seus centros 

significa a perda de esperança para centenas de mulheres, significa a morte de uma 

promessa de um futuro melhor. “A vida é uma ameaça todos os dias. A vida é um desafio 

para nós, nós sabemos disso e é algo que nós temos vivido por 35 anos”, diz Sakena. 

Mesmo diante de um cenário descrito como duro e desfavorável, a atitude da 

empreendedora social é de resiliência, que se evidencia, por exemplo, no uso do termo 

“desafio”. 

Assim, apesar de ressaltar todo o cenário de dificuldade e sofrimento, 

especialmente das mulheres, a cena que se segue, um encaminhamento para o final do 

vídeo, apresenta perspectivas positivas: “Pessoas sofrem, mulheres são vítimas, mas as 
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pessoas continuam tentando, você pode ver isso, quão fielmente elas buscam por 

educação, porque mesmo enquanto o Talibã está trabalhando, elas não estão somente 

assistindo”. A partir do momento em que é dita a palavra “mas”, a música de fundo muda 

completamente. É um ritmo acelerado, alegre. Sakena ressalta: “Todos os anos nós 

graduamos uma média de vinte mil estudantes. Nós sabemos que temos um grande 

percurso a percorrer, mas já é possível ver o impacto de tudo isso”. Ou seja, atrela-se 

diretamente a atuação da AIL a um caminho de esperança para o país.  

O encerramento se dá com essa música alegre, com imagens positivas do 

Afeganistão. Templos dourados, homens se abraçando crianças lendo. Sakena diz: 

O futuro é brilhante, porque as pessoas têm essa força dentro delas, elas 
realmente querem ser independentes, querem ser autossuficientes, e, 
acredite em mim, as pessoas no Afeganistão têm potencial, têm a 
energia para trabalhar, eu posso ver um lindo e brilhante futuro para 
as pessoas do Afeganistão e para a nova geração no Afeganistão. Isso 
seria meu sonho se tornando realidade.  

 

É interessante destacar que o futuro brilhante previsto pela empreendedora social 

parte de princípios como a busca por ser autossuficiente, independente e ter energia para 

trabalhar. Finalmente, percebemos que a atuação da instituição, alcançar tais objetivos 

seria a realização de um sonho pessoal da empreendedora social.  

Nível narrativo: 

1) Localização no tempo e no espaço (location in time and place):  

Sakena Yakoobi descreve a situação do Afeganistão a partir do momento em que 

o regime Talibã passa a dominar o país e dificultar o acesso, especialmente das mulheres, 

à educação, trabalho e saúde. Destaca que os afegãos vivem essa realidade há 35 anos. O 

vídeo é datado de 2010. 

2) Vidas interligadas (linked lives): 

Ao longo do vídeo é constituída a teia de sentido que mostra de que forma a 

iniciativa de Sakena contribui para oferecer novas perspectivas a uma população 

devastada por anos de guerra e pela dominação do regime talibã, uma sociedade faminta 

por educação e com precárias condições de saúde. O AIL e, especificamente Sakena, são 

posicionados como uma “tábua de salvação” diante de tal cenário caótico. A 
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empreendedora social aparece em diversos momentos, acompanhando a atuação dos 

professores e médicos da instituição, ainda que tenha um papel de supervisão. 

 Dois momentos são interessantes para entender como se dá a construção da figura 

de Sakena ao longo do vídeo: o momento em que é feito um agradecimento direto a ela e 

quando há o testemunho do coordenador de um centro fechado após ameaça dos talibãs. 

O agradecimento é feito de forma direta à Sakena e, mesmo que haja espaço para o 

agradecimento de “sua equipe” é a ela que a formanda se dirige, ao dizer que ela dá 

oportunidade às mulheres que são “deixadas para trás”. Ou seja, a empreendedora social 

é a mulher que resgata muitas mulheres que não teriam oportunidade, que foram banidas 

por conta do sistema vigente. 

 O testemunho do fechamento do curso de costura é um exemplo contundente da 

atuação do exército talibã no Afeganistão e de como essa é uma realidade constante que 

a empreendedora social tem que enfrentar. Não nos é possível saber o nome do homem 

que coordenava o curso, mas é por meio de sua voz, de suas lágrimas, de seu relato 

emotivo que conhecemos a história. O momento em que se descreve a decisão de fechar 

as portas, para não arriscar a vida das mulheres que participavam do curso, entretanto, é 

feito por Sakena, que novamente se posiciona como líder, em seu lugar diferenciado. Ela 

ainda ressalta que o homem foi realocado para trabalhar em outra iniciativa do AIL, o que 

reforça simbolicamente sua posição e poder de liderança.  

3) Orientação pessoal das ações (human agency):  

No vídeo não há uma declaração explícita que revele a motivação de Sakena ao 

fundar o AIL, entretanto, desde o início é possível perceber seu envolvimento pessoal em 

relação ao que acontece em seu país. Logo na primeira declaração ela diz que nenhum ser 

humano deveria viver sob essas condições, o que nos dá indícios sobre sua revolta em 

relação aos efeitos do domínio do regime talibã no Afeganistão, especialmente por ser ela 

mulher. Mas, no vídeo da Skoll Foundation, diferente dos textos apresentados nos sites 

da Ashoka e da Schwab, não sabemos sobre a formação acadêmica de Sakena ou mesmo 

do período em que morou nos Estados Unidos. 

4) Momentos de vida (timing of lives): 

Novamente, não temos no vídeo a descrição de momentos da história de vida de 

Sakena que construíram sua trajetória enquanto empreendedora social. Entretanto, é 
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possível notar seu inconformismo ao elencar diversos fatores que afligem o Afeganistão, 

como a alta taxa de mortalidade infantil, a falta de médicos, enfermeiros e professores. A 

opressão constante do regime talibã levou o país a perder sua educação e a cercear de 

forma bruta a liberdade das mulheres. Essas são características que parecem ter sido 

observadas e avaliadas por Sakena e tidas como essenciais para que ela fundasse e gerisse 

o AIL. 

Nível discursivo e das práticas sociais: 

 O vídeo tem forte apelo emotivo. Um dos recursos principais para se mostrar a 

força desse regime é também mostrar a força da atuação de Sakena e sua organização. 

Logo no início, ela parece não conseguir nem descrever a situação do país, há uma 

hesitação inicial: “Viver sob o regime Talibã é algo que... eu acredito que nenhum ser 

humano deva viver sob esse tipo de condição. Especialmente as mulheres, que são suas 

vítimas”. A hesitação, combinada ao fato de ela ser mulher dá a entender que ela sentiu e 

sente na pele o que é viver sob essas condições.  Entretanto, esse cenário de desolamento 

vai se dissipando ao longo do vídeo, que segue em um crescente conforme a atuação da 

organização é relatada até seu final otimista. 

 A empreendedora social aparece sendo pessoalmente agradecida por mulheres que 

são excluídas pelo sistema talibã e em outras situações em que demonstra seu poder de 

liderança e de mudança, como no caso do fechamento de um centro de ensino de costura. 

O efeito discursivo dessas passagens é exatamente o de empoderar Sakena enquanto líder 

visionária, resiliente, que luta apesar das condições adversas e ainda acredita em seu país. 

 A empreendedora social é protagonista do filme. A narração, quase toda em off é 

feita na maior parte do tempo por ela. E, por mais que em alguns momentos ela utilize a 

palavra “nós” ou “equipe” para designar a AIL, a organização se personifica na atuação 

e no percurso discursivo que Sakena faz ao longo do vídeo. No encerramento, o tom é 

esperançoso, especialmente quando a empreendedora social fala do futuro brilhante que 

vê para seu país, sobre como acredita na força das pessoas. E ela diz: “acredite em mim, 

as pessoas no Afeganistão têm potencial, têm a energia para trabalhar, eu posso ver um 

lindo e brilhante futuro para as pessoas do Afeganistão e para a nova geração no 

Afeganistão. Isso seria meu sonho se tornando realidade”. A declaração pode ser até 

entendida como uma peça de convencimento para o espectador, quando a empreendedora 

social diz “acredite em mim”. 
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 Outro ponto que merece destaque é o parâmetro utilizado para dizer que ela prevê 

um futuro brilhante para o seu país, que é o fato de as pessoas terem “energia para 

trabalhar”. Ela não fala, por exemplo, da possibilidade de usarem “energia” para mudar 

o sistema talibã, que ela descreve como causa dos infortúnios de seu país. E, seguindo a 

mesma linha de raciocínio, destaca que as pessoas querem ser autossuficientes e 

independentes, ou seja, fica implícito que esses são valores positivos para a sociedade 

brilhante que ela acredita que irá se formar. A autossuficiência e a independência são 

características bastante valorizadas e remetem, em última instância, a características do 

próprio modelo empreendedor. Para a empreendedora social, o projeto de futuro de seu 

país que seria “a realização de seus sonhos” é baseado na atuação individual das pessoas 

e não, por exemplo, em uma sociedade interdependente e solidária. 

O vídeo descreve a atuação do exército talibã tanto durante o período de guerra – 

sem especificar qual seria esse período – e diz que ainda sofrem influência negativa desse 

grupo. A dominação pelo regime talibã é abordada de forma bastante superficial, sem se 

deter para a complexidade do assunto, para a questão entre política e religião, a relação 

entre Afeganistão e Estados Unidos e todo o impacto disso na vida dos afegãos. Se tais 

assuntos fossem levantados, ficaria mais evidente que a questão no Afeganistão não se 

resolverá de maneira tão fácil e que depende da atuação de outros países. Entretanto, esses 

fatores são silenciados na narrativa. O que fica é a história de Sakena e sua organização, 

de todos os sucessos obtidos, mesmo diante de tantas dificuldades e desafios. Ela se 

fortalece enquanto figura de liderança, visionária, em busca da realização de um sonho. 

O efeito ideológico que se produz é o de tranquilização, de que há uma saída simples e já 

articulada para o caos do Afeganistão.  
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Perfil da empreendedora social no site da Ashoka:   

 

Nível do texto:  

 O texto traz a figura de Sakena como importante protagonista para a mudança da 

realidade do Afeganistão. Privilegia-se o uso do nome da empreendedora social em 

relação ao nome da instituição, ao longo de todo o texto: “Sakena usa uma abordagem 

não confrontacional (...), “Sakena fundou o Afghan Institute of Learning (AIL) em 1995”, 

“ela está estabelecendo um curso sustentável e prático para o progresso das mulheres”. É 

a partir da figura da empreendedora social que se descreve a história da organização e sua 

imagem de liderança. Sakena se posiciona de forma a respeitar e utilizar a estrutura social 

afegã para conseguir implementar seu modo de atuação: 

Embora as estruturas sociais tradicionais da aldeia afegã, papéis de 
gênero, e crenças religiosas muitas vezes desencorajem ativamente a 
educação das mulheres, Sakena aproveita essas mesmas instituições 
para estabelecer programas interativos em educação, saúde, direitos 
humanos, educação para a paz, a consciência ambiental, a democracia 
e a geração de renda. 

 

 Apesar de haver crítica ao regime talibã, isso não fica tão evidente quanto no vídeo 

da Skoll Foundation. Essa escolha textual possivelmente se deve ao fato de Sakena 

descrever sua abordagem como “não-confrontacional”. Também de forma diferente do 

que vimos no vídeo da Skoll, há uma contextualização histórica que nos permite entender 

de que forma o Afeganistão chegou à situação de precariedade que se encontra, 

especialmente no que diz respeito aos direitos das mulheres. Em um momento da 

contextualização histórica, o texto diz que 

Figura 49: perfil de Sakena Yacoobi no site da Ashoka. 
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Para serem protegidas, as mulheres afegãs começaram a usar o “hijab” 
e pararam de se mover livremente em público. Sob o regime talibã, a 
situação das mulheres tornou-se muito restrita. O Talibã proclamou 
interpretações ultraconservadoras do Islã sobre o povo do Afeganistão 
e impôs uma proibição estrita de educação para as meninas. 

 

 As restrições impostas às mulheres são apontadas como forma de “proteção”, o 

que parece um pouco contraditório, diante dos efeitos negativos que tais proibições 

geraram e que são apontadas ao longo do texto, como a exclusão do acesso à saúde, “à 

educação e ao emprego”. A questão do trabalho aparece como fundamental para o 

estabelecimento de uma sociedade justa para as mulheres, ao lado da educação. 

 No item “a estratégia” observamos, novamente, o destaque ao protagonismo da 

empreendedora social: “estes programas [de educação] foram tão bem-sucedidos que o 

governo afegão já começou aplicando metodologia interativa de Sakena para instituições 

de ensino em todo o país”, “Sakena fortalece a capacidade de projetos de educação da 

AIL e esforços de base locais, fornecendo treinamento interativo”. Após dar destaque aos 

feitos do líder da organização, há a descrição dos resultados numéricos do AIL: a 

organização “serve um número estimado de 350.000 pessoas anualmente”, “AIL treinou 

13.000 professores em seus 24 dias de seminário em pedagogia”, “Desde 1996, o AIL 

tem apoiado mais de 200 escolas e centros educativos”. 

 A organização se define, em diversos momentos como bem-sucedida e 

sustentável, fatores que busca estimular nas mulheres que participam de seus programas.  

No final do item “a estratégia”, entendemos que a organização funciona também com 

base na contribuição dos próprios beneficiados:  

Finalmente, Sakena pede para as comunidades contribuírem entre 30 e 
50 por cento dos recursos necessários para um determinado projeto (...). 
Este requisito reforça envolvimento e apropriação dos programas 
solicitados das comunidades. Isso reforça a sustentabilidade dos 
projetos e capacita as pessoas a continuar os esforços para melhorar 
suas comunidades.  

 

 O uso de termos como “contribuição”, “envolvimento” e “sustentabilidade” 

relacionados a projetos sociais parecem ter o objetivo de diferenciar a atuação do 

empreendedorismo social – que replica o modelo empresarial – de outras formas de 

atuação de cunho mais assistencialista.  

1) Localização no tempo e no espaço (location in time and place):  
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No texto da Ashoka temos a contextualização histórica do Afeganistão, que nos 

permite entender questões fundamentais para a situação de desigualdade do país, como a 

política de gênero e religiosidade. Em 1964, as mulheres haviam sido emancipadas, mas, 

após 1978 a situação se modificou. Sakena viveu esse período de emancipação feminina 

no Afeganistão, já que em 1977 ela se formou bacharel em Ciências Biológicas, nos 

Estados Unidos e, logo após, viu todo o retrocesso que atingiu seu país quando se 

instaurou o regime talibã. O AIL foi fundado em 1995, antes mesmo da queda do regime 

talibã do poder, que ocorreu em 2001. Sakena ressalta utilizar uma abordagem descrita 

como “não-confrontacional” e, ao longo do percurso narrativo, percebemos que a 

empreendedora social busca conciliar questões importantes – como a relevância da 

religião para o país – para a atuação da organização. 

2) Vidas interligadas (linked lives): 

Não temos nenhuma história específica que é descrita ao longo do texto, como 

temos no vídeo da Skoll Foundation, por exemplo. Sakena é apontada com grande 

destaque e a relação da atuação da organização com seus beneficiados é representada em 

termos numéricos. No item “a pessoa”, Sakena é descrita como uma mulher que, durante 

sua formação nos Estados Unidos, participou da comunidade, aceitou e respeitou as 

diferenças sociais e religiosas. Saiu dos Estados Unidos durante a guerra do Afeganistão 

com a União Soviética, momento em que milhões de afegãos se tornaram refugiados no 

Paquistão, incluindo seus pais. Esses são indícios de como a relação com as pessoas, 

especialmente seus familiares, incentivou Sakena a retornar a seu país, e se tornar 

empreendedora social fundadora da AIL. 

3) Orientação pessoal das ações (human agency):  

Conforme apontado anteriormente, Sakena viveu os dois lados da história do 

Afeganistão: antes e depois do regime talibã e de toda a restrição feita por tal regime à 

liberdade das mulheres. No item “a pessoa”, Sakena é descrita como a primeira pessoa de 

sua família a se formar no ensino superior, no curso de Ciências Biológicas, realizado nos 

Estados Unidos. Assim podemos entender o valor simbólico que a educação teve e tem 

em sua vida, o que a teria motivado a querer proporcionar acesso à educação às meninas 

afegãs e fundado o AIL. Antes de criar sua própria organização, Sakena já havia 

trabalhado no International Rescue Comite (IRC) e também já havia coordenado cursos 

de formação de professores no Paquistão. 
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4) Momentos de vida (timing of lives): 

Sakena vivenciou momentos decisivos da história do Afeganistão. Viveu como 

mulher emancipada em seu país, foi estudar no Estados Unidos e viu a ascensão do regime 

talibã e todo o retrocesso que esse regime ultraconservador trouxe. Ela rememora o 

momento em que foi para os Estados Unidos, com dúvida “se seria aceita por seus 

colegas” e, diante de toda a experiência positiva que obteve por lá, “a capacidade de 

Sakena de transcender e desafiar as fronteiras tradicionais, baseadas na fé social se tornou 

um tema durante toda a sua vida”. Ou seja, esse fato é destacado na narrativa para 

descrever de que forma ela possui “fé social” para aceitar desafios e acreditar que possa 

implementar mudanças sociais importantes no Afeganistão.  

A questão de ter seus pais atingidos pela guerra e terem que se tornar refugiados 

também é narrada como ponto central na vida da empreendedora social, visto que após 

esse acontecimento ela vai para o Paquistão, país em que atuou pela primeira vez em prol 

de uma causa social, antes de fundar o AIL. 

Nível discursivo e das práticas sociais: 

Ao longo do percurso discursivo, fica evidente que a metodologia utilizada por 

Sakena estimula a “sustentabilidade”, “autossuficiência” e “empoderamento” dos 

afegãos, especialmente das mulheres. Essa é descrita como a principal saída para 

“capacitar o setor cidadão (...) para o desenvolvimento de uma mudança sustentável e 

sistêmica”. Essa abordagem revela os traços da cultura empresarial no modus operandi 

da organização. Entretanto, diante da complexidade da questão político ideológica no 

Afeganistão, podemos perceber que essa pode ser uma proposta simplista. É difícil 

imaginar que um país com uma história tão difícil, repleta de guerras e questões religiosas 

encontrará um caminho de mudança real com base apenas na atitude “empoderada” de 

cada indivíduo, sem que haja uma mudança estrutural na sociedade. 

A contextualização histórica presente no texto apresenta as causas da situação em 

que o país se encontra. Trata-se de uma abordagem bastante pragmática e também nos 

permite perceber que Sakena viveu em um período diferente, em um país diferente, sem 

as normas ultraconservadoras impostas por regimes totalitários. A empreendedora social 

se apresenta como conhecedora da história de seu país e mais, como protagonista de uma 

potencial mudança social. Assim, vemos que no plano discursivo Sakena é descrita como 

uma grande líder, bem-sucedida, que já alcançou feitos incríveis para o Afeganistão. 
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Dentre as características que são destacadas como diferenciais de Sakena e de sua 

organização está o fato de ela ser afegã, entender de forma aprofundada a cultura e a 

questão religiosa do país: “Campanhas estrangeiras sobre os direitos das mulheres afegãs 

em relação à educação e ao emprego, às vezes têm sido contraproducentes, por não 

considerarem as particularidades religiosas e culturais locais”, “uma compreensão 

inadequada da língua, cultura, religião, recursos e história das comunidades afegãs muitas 

vezes dificulta as organizações internacionais nos seus esforços para proporcionar 

crescimento bem-sucedido e sustentável”.       

A partir de discursos como esse fica implícito que há uma maneira “correta” de se 

agir em prol da causa afegã e que Sakena e sua organização sabem qual é. Outras 

organizações podem ser “contraproducentes” e não conseguirem proporcionar 

“crescimento bem-sucedido e sustentável”. Além de posicionar a organização de Sakena 

como a de melhor atuação, podemos perceber também o discurso de mercado presente 

nesses dois trechos, evidenciando de que forma a cultura empresarial está inserida na 

organização e em sua busca por performance. 

 Sakena é apresentada desde o início do texto como uma mulher “inovadora”, 

resiliente, bem-sucedida e com “fé social”. Ela personifica a atuação de toda a 

organização, raramente encontramos no texto uma frase em que tenhamos “AIL” como 

sujeito. Normalmente, temos “Sakena” ou “ela”. O efeito de sentido que se produz é que 

uma mulher, sozinha, mas com suas características e com o modo “correto” de agir é 

capaz de alterar a realidade de um país. Além do culto à performance, podemos perceber 

que Sakena é apresentada como um modelo de conduta e é alçada a um patamar 

diferenciado, de heroína que volta ao seu país para salvá-lo. 

Perfil da empreendedora social no site da Schwab:  

 
Figura 50: perfil de Sakena Yacoobi no site da Schwab. 
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Nível do texto: 

O texto apresentado pelo site da Schwab é direito, simples e objetivo. Ao contrário 

do site da Ashoka que privilegia o nome da empreendedora social em detrimento do nome 

da organização, no site da Schwab todas as frases se iniciam com “AIL”, a não ser no 

tópico “o empreendedor”: “AIL fornece serviços de saúde e educação”, “AIL ajuda 

alunos”, “AIL fornece os salários dos professores”, “AIL também atua em clínicas rurais”. 

A organização fica em primeiro plano e não sua fundadora. Com isso, não temos de forma 

tão explícita o mesmo efeito de personificação presente no site da Ashoka. 

Assim como observamos no site da Ashoka, a Schwab também contextualiza a 

questão histórica do Afeganistão. De forma mais sucinta, descreve: “durante mais de três 

décadas de guerra e de conflitos civis, os afegãos têm experimentado interrupções 

constantes em suas vidas diárias” e que, a partir desse cenário perderam acesso à saúde e 

à educação. Para construir o quadro de flagelo da sociedade afegã, o texto se apoia em 

diversos dados numéricos:  

apenas 28% da população com idade acima de 15 anos pode ler e 
escrever, e a taxa esperada de frequência escolar é de apenas oito anos. 
A expectativa média de vida é de 44 anos e a taxa de mortalidade 
infantil é a segunda mais alta do mundo, em 153 mortes por 1.000 
nascidos vivos.  

 

Diante desse cenário, há um questionamento: “Como pode ser possível levar a 

democracia e a sustentabilidade para um país onde o povo não sabe ler nem escrever, e 

está morrendo muito cedo?”. Os conceitos de democracia e sustentabilidade são eleitos 

como os primordiais para uma sociedade justa. O questionamento que se faz é respondido, 

de forma indireta, no tópico seguinte: “inovação e atividades” em que se descreve a 

atuação do AIL. 

O texto explica de forma direta e clara que AIL oferece serviços de saúde e 

educação, especialmente para mulheres, além de aulas e cursos para a formação dos 

professores. Destaca-se que a atuação se dá em “parceria com as comunidades locais, 

que contribuem com instalações e recursos humanos, enquanto AIL fornece os salários 

dos professores, formação contínua”. A participação da comunidade fica em maior 

evidência, se compararmos com a descrição feita no site da Ashoka, como é possível notar 

também nesse trecho: 
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Os currículos para a educação são autodesenvolvidos com componentes 
de formação profissional, e exigem a participação ativa da comunidade 
para que as comunidades se tornem autossuficientes no fornecimento 
para suas próprias necessidades educacionais e de saúde a longo prazo. 

 

 Por mais que a organização seja de cunho social, a todo o momento se destaca que 

é a comunidade que tem que se autodesenvolver, em busca de sua autossuficiência. Uma 

vez mais, é possível perceber como o modus operandi do modelo do empreendedorismo 

social busca se distanciar de práticas que possam ser entendidas como assistencialistas.

 Para atestar o sucesso da organização, o texto é finalizado com a descrição de que, 

até aquele momento, 8,8 milhões de pessoas já haviam sido beneficiadas pela 

organização. Além disso, temos no início da descrição do perfil de Sakena que ela foi 

laureada com “Regional Social Entrepreneur of the Year, Asia, 2010”. Tanto o índice 

numérico quanto o reconhecimento por meio da premiação buscam atestar a qualidade da 

empreendedora social e de sua iniciativa, assim como da própria Schwab, a quem está 

associada.  

Nível narrativo: 

1) Localização no tempo e no espaço (location in time and place):  

AIL foi fundada no ano de 1995, dentro do período que corresponde ao que está 

descrito como “três décadas de conflitos civis”. É possível compreender que se trata de 

um momento histórico recente, responsável pela situação crítica que vive o povo afegão 

na contemporaneidade.  

2) Vidas interligadas (linked lives): 

É possível notar a relação da empreendedora social com os refugiados afegãos 

durante o período de guerra, entretanto, não temos a informação de que seus pais também 

se tornaram refugiados, como nos é informado no site da Ashoka. Nesse período, “ela 

observou que afegãos perderam suas identidades, como resultado da perda da família na 

guerra, a morte por doenças evitáveis ou deslocamento para outro país” e esse parece ser 

o momento em que Sakena se conecta mais fortemente com seu povo e decide voltar ao 

país para trabalhar num campo de refugiados e, posteriormente, fundar AIL. 

3) Orientação pessoal das ações (human agency):  
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A motivação da empreendedora social aparece de forma clara na construção 

narrativa, desde a contextualização da guerra no Afeganistão até o momento em que é 

dito que ela decide voltar a seu país para ajudar os refugiados afegãos, que estavam 

vivendo em péssimas condições. A situação do Afeganistão ainda é precária, com grande 

índice de mortalidade infantil, baixa expectativa de vida e pouco acesso à educação. Esses 

são elementos centrais que se apresentam como objetivo da atuação do AIL, fundado por 

Sakena. Na última frase do texto, podemos perceber que Sakena busca reconstruir seu 

país: “Ela fundou AIL para que os afegãos pudessem reconstruir as suas vidas, a 

sociedade, e, finalmente, o seu país”.  

4) Momentos de vida (timing of lives): 

No item “o empreendedor”, podemos observar que Sakena nasceu no Afeganistão, 

mas saiu do país para estudar nos Estados Unidos, onde se graduou em Biologia e fez 

mestrado em Saúde Pública. Esses fatores já indicam o valor que a empreendedora social 

dá à educação e à saúde, causas que sua organização atende. O ano de 1990 é demarcado 

pela saída de Sakena dos Estados Unidos. O motivo é a guerra no Afeganistão e o grande 

número de refugiados afegãos presentes no Paquistão. Esse parece ter sido o momento 

decisivo de sua vida, em que viu “afegãos perderam suas identidades, como resultado da 

perda da família na guerra, a morte por doenças evitáveis ou deslocamento para outro 

país”. E essa circunstância aparenta ser a grande motivação para a fundação de sua 

organização, no ano de 1995.  

Nível discursivo e das práticas sociais: 

A organização é apresentada a partir de seu foco de atendimento: educação e 

saúde. A proposta é a de atuação em conjunto com a comunidade, que fornece 

“instalações e recursos humanos” e AIL “fornece salários e formação”. Os termos 

utilizados revelam a lógica capitalista imbricada no sistema de funcionamento da 

organização: “recursos humanos” e “salários”, por exemplo. Além desses termos, a todo 

momento se reforça a ideia de que as comunidades têm que se autodesenvolver ou mesmo 

que o país precisa ser sustentável, mais indicativos da dinâmica empresarial aplicados à 

forma de atuação da organização. 

A informação do número de pessoas atendidas até o ano de 2010 aparenta ter por 

objetivo atestar o sucesso da organização e também sua amplitude, já que a cifra é de 8,8 

milhões de pessoas. Entretanto, não temos como dimensionar o real efeito desse 
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resultado, mas o sentido que se produz é de que AIL está resolvendo o problema que o 

Afeganistão vem enfrentando por conta de três décadas de guerra. Esse é o efeito 

discursivo tranquilizador presente em outras instituições analisadas. E, assim como 

observamos em análises anteriores, a figura do empreendedor social fica em evidência a 

partir dessa construção. É o que podemos observar na seguinte passagem: 

ela observou que afegãos perderam suas identidades, como resultado da 
perda da família na guerra, a morte por doenças evitáveis ou 
deslocamento para outro país. Ela fundou AIL para que os afegãos 
pudessem reconstruir as suas vidas, a sociedade, e, finalmente, o seu 
país. 

Ou seja, Sakena se destaca por sua liderança, pela busca do “bem comum”, por 

dar um novo futuro ao seu país. A prática discursiva se torna não condizente com a prática 

social, pois, por mais que a atuação da organização seja bem-sucedida, a melhoria do país 

depende de uma série de outros fatores, que incluem, por exemplo, questões de política 

externa, religião, economia, etc. Mas, o discurso que se apresenta aqui é simples e narra 

a história de uma mulher qualificada, bem-sucedida e capaz de fazer com que o povo 

afegão se reconstrua, torne-se “autossuficiente” e sustentável. 

Síntese parcial das análises: 

Se observarmos comparativamente os discursos produzidos pelas três instituições, 

podemos perceber que a Skoll Foundation privilegia o uso da estética documental e de 

testemunhais para trazer mais veracidade às narrativas de vida de seus empreendedores 

sociais, como é o caso da história de Sakena. A Ashoka traz o protagonismo dos 

empreendedores sociais como elemento central da trajetória discursiva. Apesar de serem 

estratégias distintas, esses dois modelos permitem que se construa a imagem da 

empreendedora social como uma heroína, protetora, capaz de “salvar” a sociedade afegã. 

Essas características são sobrepostas a parâmetros mais pragmáticos, que também estão 

presentes nos discursos da Skoll Foundation e da Ashoka, mas possuem maior destaque 

na fala da Schwab. 

As três instituições agenciam a imagem da empreendedora social como provedora 

de uma solução simples e eficaz para sanar as dificuldades do povo afegão. Um olhar 

mais atento revela ser essa uma prática discursiva que não é possível de se implementar 

como prática social, dada a complexidade do cenário político e religioso do afegão. Mas 

o que temos é a preponderância do tom tranquilizador de que, por mais que existam 

dificuldades, Sakena sempre superou infortúnios para alcançar o sucesso e que ela sabe 
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ajudar a sociedade afegã de uma forma que outras organizações não sabem. A valorização 

do empreendedor social é uma forma de enaltecer a organização que os agencia. 

Análise 5: Paul Rice  

Link vídeo Skoll Foundation referente ao Paul Rice e ao Transfair USA: 

https://www.youtube.com/watch?v=_rb-tK7hOUg 

Nível do texto: 

 O vídeo se inicia com uma trilha sonora em tom melancólico, fazendeiros 

trabalhando em terrenos áridos, casas feitas de madeira e palha, crianças desoladas. Os 

elementos visuais corroboram para a contextualização sobre a situação de pobreza dos 

países em desenvolvimento, dos fazendeiros que trabalham “de sol a sol, por dois ou três 

dólares por dia, lutando para colocar comida na mesa, para manter os filhos na escola. 

Essas coisas fazem com que todos os dias sejam batalhas”. No momento em que é 

proferida a última frase, vemos o narrador, Paul Rice, denominado como presidente e 

CEO da Transfair USA. O uso de termos como “luta” e “batalha”, assim como as imagens 

de pobreza constroem o cenário da agricultura tradicional, especialmente em países 

subdesenvolvidos. 

Paul explica que os fazendeiros normalmente vendem para um intermediário, que 

paga muito pouco a eles. A partir da atuação da Transfair, entretanto, “mudanças são 

possíveis, porque agora eles recebem um preço justo pelas bananas que cultivam”, destaca 

Paul Rice. O empreendedor social segue: “sabe, os fazendeiros não querem nossa 

caridade, eles só querem um preço justo”. Podemos observar o uso da palavra “caridade” 

de um modo depreciativo, assim como, em outras análises já feitas, atitudes descritas 

como “assistencialistas” foram indicadas como contrárias a uma solução correta a 

problemas relacionados à desigualdade socioeconômica.  

Paul destaca: “se os fazendeiros conseguem encontrar os mercados para os seus 

produtos e ir diretamente aos mercados, então eles conseguem muito mais dinheiro por 

seus produtos”. O narrador onisciente assume a fala: “isso se chama ‘comércio justo’ e 

isso significa não só pagar mais para os fazendeiros como garantir que eles estão 

plantando os alimentos de forma que proteja o meio ambiente”. A partir dessa frase 

percebemos também que há uma série de contrapartidas exigidas dos fazendeiros.  

https://www.youtube.com/watch?v=_rb-tK7hOUg
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A narração segue, descrevendo que “nos EUA, produtos certificados com o selo 

de comércio justo carregam uma logomarca Transfair USA”, a organização de Paul Rice, 

fundada em 1990, na Nicarágua. Imagens em preto e branco tomam conta do vídeo e 

temos a narração com a voz de Paul: “no primeiro ano, nós conseguimos reunir vinte e 

quatro bravas almas e encher um container com um café fantástico e vender para um 

comprador ‘fair trade’”. O uso da expressão “bravas almas” oferece sentido heroico à 

trajetória da instituição. O resultado da bravura foi a produção de um “café fantástico”, 

que foi vendido a 1,24 dólar, ao invés de 10 centavos, que era o preço local do produto 

na época, destaca o empreendedor social. 

Nessa parte do vídeo, vemos o empreendedor social a partir de fotos em preto e 

branco que rementem àquele momento. Nas fotos, ele atua diretamente com os 

fazendeiros, carregando uma saca de café, almoçando, rindo em uma roda de conversa ou 

com duas crianças no colo. As imagens que demonstram envolvimento mais emotivo do 

empreendedor social remetem a registros passados. Nos demais momentos do vídeo, ele 

aparece ou na posição de entrevistado, ou como um supervisor das atividades da 

organização, atitude que pudemos observar nos demais vídeos analisados. 

 

 

 

 

 

 

 

Paul aparece em primeiro plano novamente, na posição de entrevistado, e diz: “o 

mercado não é o inimigo. O mercado é, na verdade, a mais poderosa alavanca de 

mudança que nós temos”. Com essa declaração, o empreendedor social busca ressaltar 

que o sistema não está errado, mas que é preciso saber utilizá-lo da forma “correta”, como 

alavanca para realizar mudanças, como ele foi capaz de fazer com sua organização. 

Figuras 51, 52 e 53: imagens que remetem ao início da organização, com destaque para a atuação de Paul Rice. 
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Michael Besacon, vice-presidente global da rede de supermercados Whole Foods 

Market, diz: “nós entendemos que o consumidor sabe que há algo de único em relação 

aos produtos que nós vendemos, que tem sido tomado cuidado em sua produção”. Ou 

seja, a esfera do mercado fica em evidência, e podemos perceber que os produtos 

certificados como de “comércio justo” possuem maior valor agregado. Esse é um fator 

reforçado no momento em que o vice-presidente diz que os consumidores estão dispostos 

a pagar mais por tais produtos.  

Em seguida, Paul destaca que os produtores também precisam cumprir muitos 

requisitos para serem certificados, precisam atender a “uma lista de 200 critérios sociais, 

econômicos e sociais. Não é fácil”. Vemos, então, Paul e Michael em visita a um produtor 

de flores – Hoja Verde – supervisionando sua produção. Temos o testemunho de uma das 

trabalhadoras da empresa, Johana, que descreve a diferença de se trabalhar para Hoja 

Verde, os benefícios que ela tem, como pagamento de hora extra, assistência médica e 

acesso a um fundo de empréstimo para habitação. A empresa, então, é descrita como 

exemplo de justiça para com seus funcionários. 

Michael destaca: “fazendo parte do ‘comércio justo’, você pode ter certeza que 

está fazendo diferença, que você está ajudando a salvar o meio ambiente, que você está 

ajudando a tirar as pessoas da pobreza, que você está melhorando o mundo”. Ou seja, o 

comércio justo é indicado como saída para uma série de problemas, como a desigualdade 

socioeconômica e a degradação do meio ambiente. O sentido que se produz é o de que é 

fácil mudar o mundo, basta, por exemplo, comprar um produto que faz parte do “comércio 

justo”. O vídeo ainda destaca que, nos EUA, os consumidores podem encontrar produtos 

certificados em mais de 50.000 lojas. 

O encerramento se inicia com uma fala de Paul Rice: “não é somente ajudar os 

fazendeiros a encontrarem sua voz é nos ajudar a encontrar a nossa”. Ou seja, ao comprar 

produtos certificados, é possível dar voz, liberdade aos fazendeiros que antes não tinham 

oportunidade e também de organizações de empreendedores sociais. É interessante notar 

que, ao longo do discurso de Paul Rice, constrói-se a mensagem de que há uma forma 

justa e correta de se fazer a comercialização de produtos e que iniciativas como sua 

organização são capazes de liderar esse sistema. O vídeo se encerra com a apresentação 

dos resultados: “Hoje, o mercado mundial de produtos de comércio justo é de 5 bilhões 

de dólares e está crescendo”, “melhorando as vidas de mais de 7,5 milhões de fazendeiros 

e suas famílias em mais de 60 países”. As imagens dos produtos certificados dão lugar às 
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imagens de fazendeiros e seus familiares, felizes. Constrói-se o sentido de causa e 

consequência: é a prática do comércio justo que permite a felicidade dessas famílias. 

Nível narrativo: 

1) Localização no tempo e no espaço (location in time and place):  

O vídeo localiza a narrativa a partir de alguns elementos temporais, como o 

período prévio à fundação da Transfair e o ano de fundação da organização – 1990. Além 

disso, ao longo de todo o percurso narrativo se destacam os números referentes aos 

resultados da instituição e que os resultados continuam a crescer. O vídeo foi postado em 

2010. 

2) Vidas interligadas (linked lives): 

Há diversas relações evidenciadas ao longo da narrativa, especialmente pelo fato 

de o conceito de “comércio justo” pressupor a interação entre fazendeiros, compradores 

e consumidores. Paul se posiciona como um empreendedor social visionário, que fundou 

uma cooperativa de fazendeiros para então fundar a Transfair. Nesse momento, vemos 

diversas imagens de Paul interagindo diretamente com os fazendeiros e suas famílias, 

algo que não foi possível detectar com muita frequência nos demais vídeos analisados. 

Entretanto, essa relação direta se restringe a memórias do passado. 

O empreendedor social protagoniza uma cena que corresponde à atuação presente 

de sua organização, verificando o trabalho de um fornecedor de flores, ao lado do vice-

presidente de uma cadeia varejista. Vemos que eles chegam a trocar algumas palavras 

com uma das trabalhadoras, mas sua postura ainda é de supervisão. No final, temos a 

apresentação dos resultados da organização por meio de dois quadros. O intuito parece 

ser o de mostrar que as vidas de muitas famílias são alteradas a partir do funcionamento 

do “comércio justo”. Essa pode ser entendida como uma forma de estimular possíveis 

consumidores que vejam o vídeo a comprar produtos com a certificação, tornando-se 

responsáveis pela melhoria da vida dos produtores de tais alimentos. 

3) Orientação pessoal das ações (human agency):  

No vídeo, temos o indício de que Paul Rice se incomodava com a situação que via 

os fazendeiros de países subdesenvolvidos passarem. Diante desse cenário, montou 

inicialmente uma cooperativa de café e, posteriormente, a organização, que regulamenta 
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o que ele chama de “comércio justo” na relação entre os países subdesenvolvidos e os 

Estados Unidos.  

4) Momentos de vida (timing of lives): 

Um momento emblemático na narrativa é quando Paul Rice descreve o início da 

organização, em 1990, em que ele ajudou fazendeiros da Nicarágua a montarem uma 

cooperativa de café. O relato conta com forte tom emotivo: “no primeiro ano, nós 

conseguimos reunir vinte e quatro bravas almas e encher um container com um café 

fantástico e vender para um comprador ‘fair trade’”. Paul se posiciona como líder dessas 

“vinte quatro bravas almas”, que viram suas vidas mudarem a partir da atuação da 

organização do empreendedor social. 

Nível discursivo e das práticas sociais:  

 Essa é uma das narrativas mais emblemáticas sobre como o capitalismo pode ser 

reinterpretado a partir da visão do empreendedorismo social e visto como saída para 

diversos problemas sociais, como o dos fazendeiros em países pobres. Temos o discurso 

em favor da lógica de mercado, a partir do empreendedorismo social. Paul Rice diz 

categoricamente: “o mercado não é o inimigo. O mercado é, na verdade, a mais poderosa 

alavanca de mudança que nós temos”. Com essa declaração, o empreendedor social quer 

destacar que há uma forma “correta”, “justa” de se agir no mercado, para conseguir 

alcançar mudanças como a diminuição da pobreza e da desigualdade social. E a chave 

para esse “capitalismo do bem” seria o “comércio justo”. Paul Rice é indicado como 

protagonista desse sistema justo, ao criar uma cooperativa e, posteriormente a Transfair 

USA. 

 O discurso neoliberal de auto-regulamentação do mercado também aparece, 

mesmo que de forma implícita, ao longo do vídeo. Em declarações como a de Michael 

Besacon, temos a sensação de que a dinâmica do “comércio justo” é simples e equilibrada: 

os produtores recebem melhores valores por seus produtos, que são de melhor qualidade, 

os consumidores veem valor em tais produtos e os compram por saberem que são 

melhores e que estão fazendo bem às pessoas, ao meio ambiente e a elas mesmas. Ele 

destaca que a demanda só aumenta e que esses produtos possuem maior valor agregado, 

por isso podem ser vendidos a um preço maior, que os consumidores estão dispostos a 

pagar.  
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 Mas muitas questões são ignoradas nesse ciclo: e quem não pode pagar por esses 

produtos mais caros, mesmo sabendo que são melhores? E se a demanda cair, ainda assim 

os fazendeiros receberão o preço justo por seus produtos? Quem define qual é o preço 

justo a se pagar? Por que não são os próprios fazendeiros? Os fazendeiros recebem mais, 

mas também precisam entregar melhores produtos, que têm maior valor agregado e que 

vão chegar ao consumidor final a um preço mais caro. Ou seja, os supermercados se 

beneficiam tanto por serem considerados “conscientes” e “preocupados” com a cadeia 

produtiva quanto com o valor que poderão cobrar desses produtos diferenciados. Se antes 

quem ditava o valor dos produtos eram entrepostos locais, agora são os varejistas, com a 

supervisão da organização que se propõe garantir a “justiça” desse processo. Trata-se de 

uma teia muito mais complexa do que o discurso que Paul e Michael apresentam e, em 

última instância, o poder de negociação continua longe das mãos dos produtores locais.  

 Os testemunhais, como o de Johana, têm por objetivo demonstrar a qualidade de 

vida dos trabalhadores nas fazendas que seguem os preceitos do comércio justo: direito 

ao pagamento de hora extra e acesso a cuidado médico, por exemplo. Interessante 

ressaltar que esses deveriam ser direitos básicos de todo o trabalhador, mas, no vídeo, são 

apresentados como grandes diferenciais dos produtores certificados pela organização de 

Paul Rice. 

 Ao longo do vídeo, a imagem de Paul Rice é construída de acordo com qualidades 

como pioneirismo, inovação, busca pelo bem comum e conhecimento apurado em 

negócios. Ele é descrito como o líder que reuniu “vinte e quatro bravas almas” para 

desafiar o status quo e criar uma nova forma de fazer comércio em países pobres e que, a 

partir dessa iniciativa só obteve sucessos e conseguiu melhorar a vida de milhares de 

pessoas. Temos a construção discursiva extremamente positiva da imagem do 

empreendedor social e da sua forma de ver o mercado, não como inimigo, mas como 

agente de mudança. Em última instância, o capitalismo é apontado como sistema capaz 

de diminuir as desigualdades sociais e melhorar o meio ambiente, a partir de iniciativas 

“justas”, como a de Paul Rice, um empreendedor social que luta em prol do bem comum 

e é extremamente competente em seu trabalho. 
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Perfil do empreendedor social no site da Ashoka:  

 

Nível do texto: 

 O perfil do empreendedor social no site da Ashoka é mais extenso, quando 

comparamos com as análises anteriormente realizadas. É possível perceber, por exemplo, 

que há um destaque a mais menções realizadas na mídia, como forma de enaltecer e 

legitimar a organização. Paul Rice aparece como sujeito da maioria das frases ao longo 

de todo o texto, de forma semelhante ao que observamos na análise do perfil de Sakena 

Yacoobi: “Paul Rice está usando Comércio Justo para transformar as práticas de comércio 

global”. O empreendedor social fica em primeiro plano e se destaca como perspicaz, 

pioneiro, inovador, dentre tantas outras qualidades.  

 O texto indica que a atuação de Paul se iniciou “ajudando os produtores de café a 

organizar as suas próprias cooperativas” e que agora está “fechando um ciclo e 

persuadindo os líderes de mercado dos EUA”. O comércio justo é definido como um 

modelo de “comércio direto, um retorno justo para os agricultores, o acesso ao crédito, e 

apoio para a agricultura sustentável”. Assim como observamos no vídeo da Skoll, é dado 

destaque ao fato de não se tratar de uma proposta assistencialista, que, em ambos os 

discursos possui tom negativo, mas sim uma forma de negócio que beneficia a todos: 

Em algo tão simples como uma xícara de café de Comércio Justo, os 
consumidores podem votar por um mundo melhor e apoiar a justiça 
econômica e sustentabilidade ambiental. Para a indústria, Paul 
apresenta a proposta não como caridade, mas como uma abordagem de 
"ganha-ganha". 

 

Figura 54: perfil de Paul Rice no site da Ashoka. 
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 O empreendedor social destaca sua atuação em todos os polos da cadeia: 

produtores, mercado e consumidores, evidenciando uma vez mais suas qualidades como 

empreendedor social. Paul se posiciona, discursivamente, como líder de uma 

remodelagem do sistema de mercado tradicional, uma forma de capitalismo “justa”: 

Ao educar os consumidores e a demanda para a construção de um 
mercado de café de comércio justo, Paul ajuda as empresas a 
transformar a responsabilidade social na cadeia de abastecimento 
global em uma ação estratégica. (...) Paul trabalha diretamente com 
cooperativas de agricultores - ajudando-os a se organizar de forma mais 
eficaz, comercializar os seus produtos para as empresas dos EUA, e 
acessar o crédito de que necessitam para desenvolver a capacidade 
empreendedora individual e cooperativa a longo prazo. 

 

 Os parâmetros de mercado são bastante recorrentes ao longo de todo o discurso, 

conforme o último excerto: atuação eficaz e estratégica, resultados a longo prazo, 

estímulo à capacidade empreendedora de cada indivíduo. No item “o problema”, o texto 

é construído também de forma a demonstrar que foram os anos de trabalho de Paul que o 

fizeram perceber que o modelo de ajuda internacional tradicional que se utilizava até 

aquele momento não era eficaz, pois tornava as comunidades “dependentes”. O modelo 

que ele propõe pressupõe “o desenvolvimento rural sustentável e verdadeiramente 

capacitado”, ou seja, um modelo empreendedor.  

 No item “a estratégia”, é explicada a dinâmica de funcionamento da organização 

e o fato de a Transfair USA “ter o direito exclusivo de controlar e certificar produtos de 

Comércio Justo nos Estados Unidos”. Nesse tópico, a estrutura do comércio justo é 

enaltecida, com destaque para o quanto ela ajuda agricultores e o meio ambiente. 

Entretanto, logo depois percebemos que a realidade é um pouco mais complexa: 

Mesmo sendo relativamente baixo o valor de US $ 1,26 por libra que 
os agricultores recebem para exportar café de Comércio Justo, faz uma 
diferença em relação à mudança de vida de famílias que lutam para 
sobreviver em face da crise humanitária global causada pelo recorde 
dos preços baixos do café.  

 

Podemos perceber que o modelo proposto não é capaz de alterar de forma 

significativa a realidade da população rural que ainda “luta para sobreviver”. Os 

agricultores que fazem parte do comércio justo “geralmente ganham o suficiente” para 

manter as condições básicas de vida, mas ainda assim se espera que possam se tornar mais 

competitivos no mercado, especialmente no mercado “de cafés especiais”.   
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 A partir desse momento, a linguagem se torna mais mercadológica, com destaque 

para a “oportunidade de mercado” dos cafés especiais e orgânico, para a forma como a 

organização “capacita agricultores a planejar estratégias de marketing eficazes, melhorar 

a compreensão a respeito da qualidade do café e as exigências do mercado”. Prevalecem 

as “estratégias para atingir metas”, “materiais promocionais, informações de mercado e 

análise, e outras ferramentas essenciais para ajudar os agricultores a serem mais bem-

sucedidos no mercado dos EUA”.  

 Temos a declaração de que o objetivo “de Paul para o futuro é trazer Comércio 

Justo para o mainstream, de modo que as empresas vejam o Comércio Justo como forma 

de contribuir para o negócio, tanto ao satisfazer os consumidores quanto ao construir a 

reputação da marca”. Nesse momento, é importante destacar que somente consumidores 

e marcas são apontadas. O benefício do Comércio Justo para os fazendeiros não aparece, 

muito menos seu suposto benefício social. 

 No item “a pessoa”, que também é bastante extenso, Paul é descrito como de 

origem humilde, de uma família “de convicções fortes”, criado “com um sentimento de 

orgulho, compaixão e simpatia em relação aos mais pobres”. É descrito como uma 

criança que incomodava com as injustiças sociais e “aprendeu cedo o valor do trabalho 

duro”, que, posteriormente, pagou seus estudos em “ciência política e economia, o que 

despertou nele uma preocupação intensa para as questões da fome global, pobreza, 

subdesenvolvimento rural”. Paul vivenciou períodos de guerra na Nicarágua, em que 

perdeu muitos amigos, mas que “a memória e o exemplo daqueles amigos continuam a 

inspirar seu trabalho hoje”. Uma vez mais, destaca-se o lado “humano” do empreendedor 

social.  

 Ele então volta aos Estados Unidos, para realizar um mestrado em Administração 

na Universidade de Berkeley, para ter “’ferramentas práticas’ que ele precisava para 

melhor prepará-lo para o seu trabalho com as cooperativas” e, em 1998, lançou a Transfair 

USA. Sua volta aos estudos demonstra que o empreendedor social buscava qualificação 

atrelada ao campo dos negócios para então fundar a organização.  

Nível narrativo: 

1) Localização no tempo e no espaço (location in time and place):  
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A contextualização histórica se dá, especialmente, a partir da história de Paul e de 

sua organização, por meio das menções na mídia referentes ao tema do comércio justo e 

à Transfair, com suas respectivas datas de publicação. Ao longo da narração, temos o 

entrelaçamento da história de vida do empreendedor social com o momento em que estava 

vivendo (anos de 1980 até a contemporaneidade), o que nos permite localizar tanto o 

cenário de crise no comércio que envolve os pequenos agricultores quanto o surgimento 

de sua organização, que estaria apta a resolver essa situação.  

2) Vidas interligadas (linked lives): 

Paul se mostra como fortemente influenciado pelos valores de sua família, 

especialmente sua mãe, ao longo de sua trajetória biográfica. Essas influências teriam 

despertado, desde cedo, “um sentimento de orgulho, compaixão e simpatia em relação 

aos mais pobres” e classifica sua família também como de “origem humilde”. Seu 

sentimento de compaixão teria norteado muitas de suas decisões, especialmente a de 

ajudar os agricultores mais desfavorecidos e suas famílias. 

Como vimos, Paul tem sua imagem de liderança reforçada ao longo de todo o 

discurso, especialmente ao se posicionar como fundador e CEO tanto da cooperativa que 

precedeu a Transfair quanto da própria Transfair. Constrói-se a imagem de que sua 

atuação direta mudou drasticamente a família de milhares de agricultores, que fazem parte 

de cooperativas e da rede de comércio justo e também os próprios parâmetros do mercado 

dito “tradicional”.  

Ele se posiciona como principal eixo a conectar o assunto do comércio justo entre 

agricultores, comerciantes e consumidores, especialmente nos Estados Unidos. Como é 

descrito também como pioneiro nesse assunto, ele personifica a importância crescente 

que a temática do comércio justo parece ter. O empreendedor social se posiciona como 

“educador” do público consumidor, além de se focar em persuadir “os líderes de mercado 

dos EUA, como Starbucks e Safeway” sobre a importância do tema. Ele se posiciona, 

pessoalmente, como o conector entre todos esses eixos do chamado comércio justo. 

3) Orientação pessoal das ações (human agency):  

O item “a pessoa” é bastante extenso, e busca evidenciar o caráter humano do 

empreendedor social e como suas motivações pessoais guiaram sua trajetória pessoal e 

profissional. Suas raízes familiares aparecem como essenciais para sua formação. Sua 
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infância é demarcada como ponto essencial para sua trajetória: “Quando criança, Paul 

desenvolveu um profundo sentimento de indignação com a injustiça social e racial, que 

tem sido uma força orientadora em sua vida. Paul também aprendeu cedo o valor do 

trabalho duro com a venda de jornais, cortando gramados, e jardinagem”.  

As motivações que o guiaram remetem à sua infância, à consciência que o 

empreendedor social criou a partir da realidade que presenciou naquele período, tanto em 

relação às desigualdades socioeconômicas quanto em relação aos bons frutos que se pode 

colher ao ser persistente e trabalhador esforçado. Ou seja, características dignas de 

empreendedor são apontadas como essenciais em sua trajetória e, a partir do momento 

em que Paul pode ser compreendido como modelo de conduta, essas são características 

que passam a ser socialmente incentivadas. 

4) Momentos de vida (timing of lives): 

Os registros da infância são marcantes na narrativa de vida de Paul Rice, e o 

empreendedor social diz que os valores aprendidos por ele nessa época “tem sido uma 

força motivadora em sua vida”, conforme apontamos anteriormente. Paul descreve sua 

trajetória desde sua infância, momento em que aprendeu também a valorizar o trabalho 

como peça fundamental para conseguir alcançar seus objetivos:  

Ao economizar seus ganhos, ele foi capaz de autofinanciar boa parte de 
sua mensalidade da faculdade. Em Yale, Paul estudou ciência política e 
economia, o que despertou nele uma preocupação intensa para as 
questões da fome global, pobreza, subdesenvolvimento rural. 

 

Nessa parte do relato já é possível observar características descritas como próprias 

do empreendedorismo social, como preocupação com as questões globais e atuação 

independente, já que ele foi capaz de autofinanciar boa parte de seus estudos. A faculdade 

que fez endossou sua preocupação com as questões sociais, como também é destacado no 

texto. O empreendedor social teve uma série de experiências fora dos Estados Unidos, 

apontadas como essenciais para sua compreensão de diversas questões ligadas com a 

agricultura. Em 1983, foi para a China, para entender o processo de reforma agrária por 

lá e, posteriormente, foi para a Nicarágua. 

Sua vivência de onze anos na Nicarágua aparece como ponto relevante de sua 

trajetória: “O trabalho de Paul nas zonas de guerra durante a década de 1980 o colocou 

no caminho do perigo, e muitos de seus amigos e colegas foram mortos durante a ‘guerra 
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do Contra’. A memória e o exemplo daqueles amigos continuam a inspirar seu trabalho 

hoje”. Não é apresentado ao leitor o que foi a “guerra do Contra”, mas se evidencia que 

o empreendedor social enfrentou situações de perigo nesse momento e que viu muitos 

amigos morrerem em conflito, fato que o inspira a mudar a realidade de países como a 

Nicarágua até hoje. 

O texto faz questão de destacar também que Paul busca “ferramentas práticas”, ou 

seja, que o empreendedor social busca conhecimentos técnicos para que possa melhorar 

sua atuação. Essa foi sua motivação para voltar para os Estados Unidos em 1996 e fazer 

mestrado em Administração de Empresas em Berkeley, descrito como momento chave 

para escrever o plano de negócio que lhe permitiu criar a Transfair USA em 1998. 

Ou seja, o relato privilegia a união de dois aspectos essenciais para a construção 

da imagem do empreendedor social: a preocupação com as desigualdades sociais e o 

aspecto “humano” desse ator social e suas características pragmáticas que o fazem ser um 

empreendedor social bem-sucedido de acordo com os parâmetros de mercado. 

Nível discursivo e das práticas sociais: 

Dentre os textos analisados, esse é o que traz de maneira mais contundente a lógica 

neoliberal, assim como os aspectos heroicos da narrativa de vida do empreendedor social 

por trás da organização. A trajetória de vida do empreendedor social se confunde com a 

trajetória do negócio que se chama “comércio justo”. Ele aparece como grande 

protagonista do movimento, sendo responsável por ativar os diversos elos da cadeia e 

conseguir “transformar as práticas de comércio global”. 

A proposta é apresentada de forma a beneficiar a todos: agricultores, comerciantes 

e consumidores. Os agricultores recebem o valor “justo” por seus produtos, o que lhes 

permite ter uma melhor qualidade de vida, os comerciantes passam a comercializar 

produtos de melhor qualidade e podem até cobrar mais por esses produtos e os 

consumidores, por fim, veem as vantagens em consumir produtos do comércio justo, que 

são de qualidade e beneficiam os fazendeiros. Essa dinâmica é apontada como “ganha-

ganha” e endossa a premissa de autorregulamentação do neoliberalismo: 

Em algo tão simples como uma xícara de café de Comércio Justo, os 
consumidores podem votar por um mundo melhor e apoiar a justiça 
econômica e sustentabilidade ambiental. Para a indústria, Paul 
apresenta a proposta não como caridade, mas como uma abordagem de 
"ganha-ganha". 
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Entretanto, é possível identificar, dentro do próprio discurso, que essa é uma 

premissa ideologicamente enviesada e que essa lógica de mercado descrita como 

diferenciada não consegue, de fato, ser justa para todos: 

Mesmo sendo relativamente baixo o valor de US $ 1,26 por libra que 
os agricultores recebem para exportar café de Comércio Justo, faz uma 
diferença em relação à mudança de vida de famílias que lutam para 
sobreviver em face da crise humanitária global causada pelo recorde 
dos preços baixos do café.  

 

Podemos perceber que o modelo proposto não é capaz de alterar de forma 

significativa a realidade da população rural que “luta para sobreviver” e que os 

agricultores ainda são o elo mais frágil da cadeia produtiva. Em momento algum se fala 

sobre o percentual que supermercados lucram por oferecer produtos certificados com o 

selo de comércio justo. Não é possível saber, por exemplo, como é feita a divisão dos 

ganhos que são obtidos a partir do comércio de produtos com esse diferencial. 

O discurso apresentado também ressalta, assim como vimos em outras análises a 

oposição entre “caridade” ou “assistencialismo”, que são apontados como práticas 

negativas e o incentivo ao “espírito empreendedor” dos beneficiados pela organização, 

que é apontado como fator positivo, como forma “correta” de se proporcionar melhorias 

socioeconômicas. Paul se destaca como líder desse processo ao “ajudar os agricultores a 

alcançar a autossuficiência” e para que possam “desenvolver a capacidade 

empreendedora individual”. Discursivamente, apresenta-se que a atuação do princípio do 

comércio justo não ajuda os agricultores “por pena”, mas por apresentar esse modelo de 

comércio como uma ótima oportunidade de negócio para todos. 

A injustiça em relação à questão dos agricultores é apontada como causa da 

organização, entretanto, ao longo do percurso discursivo esse é um item que vai se 

enfraquecendo, à medida que os parâmetros do mercado ganham relevância. Como 

exemplo, podemos citar a última frase que compõe o texto, antes do item “a pessoa”: 

Em termos de impacto global, tarefa fundamental de Paul para o futuro 
é trazer Comércio Justo para o mainstream, de modo que as empresas 
vejam o Comércio Justo como forma de contribuir para o negócio, tanto 
ao satisfazer os consumidores quanto ao construir a reputação da marca. 
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O comércio justo é apontado como uma importante ferramenta para os negócios 

das empresas, por apresentar produtos que satisfazem as necessidades dos consumidores 

e ainda contribuem para a reputação das marcas que apresentam a certificação. Ou seja, 

as vantagens mercadológicas de se comercializar esse tipo de produto são apontadas como 

mais relevantes do que seu suposto impacto socioeconômico e ambiental, que não aparece 

nesse momento de encerramento do texto. 

O sucesso da organização é apresentado a partir de algumas variáveis, dentre elas, 

seis menções da mídia – dos anos de 2010 a 2012 - que evidenciam o protagonismo da 

Transfair USA. Em termos discursivos, podemos observar que tanto essas menções na 

mídia quanto os relatos de parceria com grandes empresas são formas de legitimar a 

atuação da instituição e, em última instância, de seu fundador.  

O culto à performance permeia todo o texto, destacando o sucesso das 

cooperativas, da ideia do comércio justo, do impacto na vida de pessoas, mesmo que essa 

seja uma prática discursiva que não se realize como prática social nesses termos, 

conforme já apontamos. As incongruências não são apontadas, o sistema do comércio 

justo aparece como uma forma de “capitalismo correto”, que somente necessita da figura 

de um regulamentador justo – nesse caso Paul Rice e sua organização – para que possa 

funcionar à perfeição. O efeito que se produz, a partir dessa construção retórica, é que já 

existe uma alternativa viável e perfeitamente aplicável para sanar as injustiças 

socioeconômicas e para diminuir os riscos ambientais, ou seja, há um ethos tranquilizador 

instituído a partir desse discurso. 

A imagem do empreendedor social se constitui a partir de ideais de justiça e 

compaixão, que remetem às suas raízes familiares, e que se realizam por meio da 

estratégia pragmática de um homem de negócios bem-sucedido. Sua história é a de uma 

criança que teve uma infância difícil e o trabalho é apontado como um grande valor 

norteador de sua vida, além de ser o meio pelo qual o empreendedor social consegue agir 

em prol das causas que lhe tocam, em favor do “bem comum”. Ele transita entre o 

pragmatismo de um empresário com visão de negócio – ao citar as oportunidades de 

mercado ou mesmo sua formação em administração de empresas – e o heroísmo de um 

olimpiano – ao destacar que participou de uma guerra junto com os fazendeiros da 

Nicarágua e que as perdas de amigos que foram mortos nessa guerra são sua fonte de 

inspiração. 
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Perfil do empreendedor social no site da Schwab:  

 

Nível do texto: 

 A organização de Paul Rice é denominada, pelo site da Schwab, como Fair Trade 

USA, e não Transfair USA, conforme consta nos textos da Ashoka e no vídeo da Skoll 

Foundation. Podemos entender essa diferença como uma diferença entre as datas de 

atualização entre os materiais disponíveis nos três sites, já que como pudemos observar, 

os materiais disponibilizados pelo site da Schwab são atualizados com maior frequência.  

 O site destaca que a organização possui modelo híbrido, ou seja, que prevê retorno 

financeiro por suas práticas, sendo que esse retorno se aplica na própria instituição. 

Também já apontamos anteriormente, em instituições que declaram ter perfil híbrido, que 

há uma série de questionamentos que podemos fazer em relação a esse modelo e sobre 

qual sua real diferença em relação a um modelo empresarial tradicional. 

 Temos, de forma sucinta, a contextualização do problema dos pequenos 

agricultores ao redor do mundo, especialmente nos países em desenvolvimento. E, logo 

após, o modelo de comércio justo é apontado como alternativa eficaz para solucionar essa 

situação: “O modelo de Fair Trade Certified permite que agricultores e trabalhadores 

superem esses desafios, assegurando que recebam um preço justo por seus produtos, 

abrangendo tanto os custos de produção e um modo de vida sustentável”. Podemos notar 

o uso de termos mercadológicos, como “desafio” e “preço justo”. É importante ressaltar 

que não há uma explicação detalhada sobre o que é considerado “justo” nesse tipo de 

comércio, ou mesmo como é feita a distribuição dos lucros entre os elos da cadeia. Outro 

item de destaque e também presente nos discursos da Ashoka e da Skoll Foundation é o 

estímulo ao “modo de vida sustentável”. 

Figura 55: perfil de Paul Rice no site da Scwhab. 



 

182 
 

 Como se mostra característico da Schwab, o destaque é dado para o nome da 

organização e não de seu fundador. Assim, é “Fair Trade USA” que aparece como sujeito 

das frases. O sentido que se constrói é de maior distanciamento e não temos a 

personificação da figura de Paul Rice, como acontece no site da Ashoka. A estratégia de 

“ganha-ganha” também é apontada como grande diferencial, assim como a ideia de que 

a Fair Trade USA é capaz de organizar os três elos da cadeia (fazendeiros, comerciantes 

e consumidores): 

A organização constrói ativamente nos EUA a conscientização do 
consumidor e a demanda por seus produtos, garantindo que o comércio 
equitativo seja um mercado em crescimento rentável para as empresas. 
Esta proposição ganha-ganha para os agricultores, trabalhadores, 
consumidores e empresas distingue o seu modelo de respostas com base 
na ajuda tradicional para a pobreza no mundo em desenvolvimento e 
fornece um modelo único para a sustentabilidade. 

 

 O modelo dá destaque para o crescimento rentável para as empresas, reforçando 

seu aspecto mercadológico. Assim como pudemos observar em análises anteriores, não é 

uma proposta “assistencialista”, não oferece a chamada “ajuda tradicional para a pobreza 

no mundo em desenvolvimento”, que tem efeito de sentido negativo. O comércio justo é 

apontado como um modelo “único”, inovador, capaz de garantir a sustentabilidade. 

 Paul Rice é apresentado de forma pragmática, no item “o empreendedor”. Sua 

vida pessoal ou suas origens familiares não são mencionadas. Ele é descrito como um 

especialista no setor da agricultura que, na Nicarágua, “fundou e liderou uma bem-

sucedida feira cooperativa de exportação de café orgânico chamada Prodecoop, que o 

apresentou ao poder transformador do Comércio Justo”. Essa frase o apresenta como 

líder visionário que viu o “poder transformador” do modelo do comércio justo e foi capaz 

de aplicá-lo com sucesso. Em seguida, são destacados os “inúmeros prêmios” que o 

empreendedor social ganhou, como “Ashoka Fellowship, prêmio Fast Company da 

revista Social Capitalist Award e o Prêmio Skoll para Empreendedorismo Social”, 

também como forma de destacar sua atuação bem-sucedida. 

Nível narrativo: 

1) Localização no tempo e no espaço (location in time and place):  

A contextualização é feita a partir do ano de fundação da organização – 1998 – e 

a situação socioeconômica dos países em desenvolvimento. É descrita a situação de 
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desigualdade e pobreza que os pequenos agricultores sofrem e o modelo do chamado 

“comércio justo” é apresentado como saída para sanar tal desigualdade. 

2) Vidas interligadas (linked lives):  

Por ser um texto mais direto e objetivo, como observamos ser característica da 

Schwab, não temos o relato das relações de vida do empreendedor social. Há a descrição 

de como a Fair Trade USA organiza o ciclo entre produtores, comerciantes e 

consumidores, mas de forma bastante pragmática e com o objetivo de demonstrar a 

eficácia do modelo desenvolvido pela organização. 

3) Orientação pessoal das ações (human agency):  

O texto apresentado pelo site da Schwab é muito mais restrito, objetivo e direto, 

se o compararmos com o apresentado pela Ashoka e pelo vídeo da Skoll Foundation. 

Diante disso, não conseguimos inferir quais as motivações pessoais que levaram Paul 

Rice a fundar a Fair Trade USA. Entretanto, é possível compreender que a partir da 

fundação da cooperativa Prodecoop e da participação em uma feira orgânica, o 

empreendedor social descobriu o “poder transformador do Comércio Justo”, que o levou 

a fundar a Fair Trade USA alguns anos mais tarde. 

4) Momentos de vida (timing of lives): 

A principal informação do passado da vida do empreendedor social, apresentada 

como essencial para sua trajetória, foi o período de onze anos em que viveu na Nicarágua. 

Foi durante esse período, em que trabalhou como especialista rural, que fundou sua 

primeira cooperativa e viu que o modelo do comércio justo seria “a evolução natural de 

seus anos no campo”. 

Nível discursivo e das práticas sociais: 

O percurso narrativo é marcado pela dinâmica do sistema capitalista e em como 

pode existir uma forma “justa” de se fazer comércio. O modelo de Paul Rice pressupõe 

que haja uma organização responsável por regulamentar a relação entre fazendeiros e 

comerciantes, para garantir que o processo seja “correto”, ou seja, que os agricultores 

receberão preço “justo” por seus produtos, e terão acesso a condições também “justas” de 

produção. Em contrapartida, os comerciantes receberão produtos de melhor qualidade, 

que poderão ser vendidos a preços maiores. Os consumidores, inseridos nesse ciclo, 

comprarão esses produtos pois entenderão ser essa uma forma de ajudar a uma causa 
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social. Constrói-se o sentido de que é possível ter um “equilíbrio” perfeito, ou seja, que o 

capitalismo pode apresentar uma forma de atuação justa que beneficie a todos.  

É importante ressaltar que o Fair Trade USA é indicado como principal 

“certificador de terceiros nos EUA”, ou seja, um fator tão relevante para a economia de 

um país, como é a negociação de commodities, por exemplo, encontra-se nas mãos de 

uma organização que não corresponde ao governo. Uma vez mais é possível notar que há 

um esvaziamento do Estado e o enaltecimento de iniciativas empreendedoras, e, mais 

especificamente, do empreendedorismo social.  

 O texto destaca que é preciso garantir que “o comércio equitativo seja um mercado 

em crescimento rentável para as empresas”. Ou seja, trata-se de uma estratégia para 

aumentar o lucro dos comerciantes, a partir da premissa de que eles estão vendendo 

produtos “diferenciados” e que poderão cobrar mais caro por isso. A lógica de mercado 

aparece quando se destaca que a organização pretende expandir seu sistema de 

certificação para outros tipos de produto, como arroz, flores, roupas, etc. e também 

quando diz ser um modelo inovador e de larga escala.  

 A construção discursiva aproxima todas as premissas de mercado com um 

possível “poder transformador” desse modelo de comércio descrito como justo. A 

sensação que se produz é a de que o modelo corrente precisa somente de alguns ajustes 

para que possa ser eficazmente bom para todos os elos da cadeia produtiva e que há uma 

organização social que é capacitada para essa tarefa – a Fair Trade USA. A legitimação 

da atuação da organização se dá, especialmente, pelas premiações que seu fundador 

recebeu, que endossam seu reconhecimento por outros campos de atuação, como o 

econômico, por exemplo.  

Síntese parcial das análises: 

Dentre os perfis analisados, o de Paul Rice é o que traz de forma mais contundente 

a valorização dos moldes de atuação de mercado como saída para problemas sociais. No 

vídeo da Skoll, o empreendedor social reforça a ideia que o mercado não é o inimigo, e 

sim a principal alavanca de mudança social. A ideia de que há uma forma “correta” e 

facilmente regulamentável de se realizar comércio dito “justo” demonstra qual a 

orientação ideológica do agenciador que promove esse discurso, no caso, a Skoll 

Foundation. 
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 Essa orientação ideológica também está presente tanto no discurso da Ashoka 

quanto no da Schwab. Na Ashoka, em que temos o protagonismo do empreendedor social, 

o destaque é para a construção de uma proposta de “capitalismo do bem”, baseada na 

abordagem de “ganha-ganha”, apesar de se revelar, ao longo do texto, que os fazendeiros 

ainda permanecem como elo mais frágil e desfavorecido da cadeia produtiva. A Schwab 

apresenta a organização de acordo com padrões mais tradicionais de uma empresa e o 

objetivo de atuar em prol de uma causa social fica em segundo plano em diversos 

momentos do texto. É possível perceber, assim, o caráter pragmático e fiel à lógica de 

mercado que a Schwab possui.    

Análise 6: Andrea Coleman e Barry Coleman 

Link vídeo Skoll Foundation referente à Andrea Coleman e Barry Coleman e ao Riders 

for Health: 

https://www.youtube.com/watch?v=KM80QCaVtr0 

Nível do texto: 

 Assim como os demais vídeos, o início se dá a partir da contextualização do 

problema social atendido pela organização: “Gâmbia é um país pequeno, mas muito 

pobre, assim como é típico da África. Há DST’s, HIV e malária”, diz Andrea. O plano 

geral busca ressaltar a situação do país e dar destaque à uma rua, como forma de já 

introduzir o assunto da dificuldade de acesso. Barry descreve que pessoas morrem 

facilmente de doenças que podem ser prevenidas: “É uma desgraça, é algo de que todos 

nós devemos nos envergonhar. Nós sabemos como resolver esse problema”. O 

empreendedor social dá a dimensão do problema, ao descrevê-lo como uma “desgraça” 

e, logo depois, se posiciona como um possível salvador, por meio da atuação de sua 

organização: “Nós sabemos como resolver esse problema”. 

Barry segue dizendo que a Riders for Health foi fundada em 1989. E destaca: a 

“entrega da saúde falhava o tempo todo e a razão era muito simples, os enfermeiros não 

conseguiam chegar porque os veículos nos quais deveriam chegar estavam quebrados”. 

Ou seja, eles compreenderam a situação precária de Gâmbia e fundaram uma organização 

capaz de resolver esse problema “simples”. Nesse momento vemos um pátio com uma 

ambulância parada, e uma série de materiais que parecem sucata, nesse mesmo terreno. 

https://www.youtube.com/watch?v=KM80QCaVtr0
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Temos a impressão de que os veículos do sistema de saúde do país se deterioravam por 

falta de cuidado, antes da chegada da organização.  

 

Essa situação é reforçada pela fala que se segue, de Therese Drammeh – ex-

secretária permanente do ministério da saúde. Ela aparece também na posição de 

entrevistada e diz: “o serviço de transporte na área da saúde não estava funcionando 

adequadamente por que não tínhamos recursos suficientes, não tínhamos componentes de 

substituição e nem combustível”. Entretanto, Andrea assume a fala em seguida para 

ressaltar: “As pessoas gastavam quantidades enormes de recursos para veículos na 

África, mas esse dinheiro era desperdiçado, porque os veículos não eram gerenciados”. 

Com essa construção depreendemos que o problema não era a falta de recursos, como 

apontava a ex-secretária, mas sim o mau gerenciamento dos recursos recebidos. É 

possível perceber, por meio desses dois relatos, que a organização se posiciona como 

eficiente, capaz de administrar recursos destinados ao transporte na área da saúde, 

diferente do governo local. 

O ministro da saúde de Gâmbia – Dr. Mamady Cham – assume a fala, também 

como entrevistado e ressalta que a questão do transporte é essencial para o sistema de 

saúde. Sua declaração é seguida pela fala de Barry, que pontua de forma bastante 

pragmática: “É uma relação muito direta: os veículos não funcionam, ninguém chega lá, 

as pessoas morrem. Faça os veículos funcionarem, as pessoas chegam lá e pessoas não 

morrem”. O empreendedor social aponta a lógica por trás da organização de forma 

simples e direta e deixa a entender que é imperativo que se faça com que o transporte 

funcione para que as pessoas não morram.  

Figura 56: imagem que ilustra a situação de abandono da frota de veículos de saúde de Gâmbia. 
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Vemos então uma oficina limpa e organizada, ao ar livre, em pleno 

funcionamento. A narração, em off, é de Andrea: “A alma da Riders for Health são os 

veículos e o gerenciamento dos veículos (...) os veículos são confiáveis e previsíveis e as 

pessoas nas áreas rurais da África não morrem de doenças de fácil prevenção e cura”. 

Uma vez mais se destaca a lógica simples que Barry apresenta e, nesse caso, Andrea 

ressalta que a organização é especialista não somente em veículos, mas no gerenciamento 

de tais veículos.  

O tom do vídeo muda. Temos como trilha sonora uma música alegre e um carro 

funcionando em primeiro plano. E temos mais uma declaração que destaca ser o 

transporte “o coração do modelo de saúde e, sem ele, os médicos, enfermeiros, remédios, 

clínicas correm o risco de serem um investimento desperdiçado, porque a ligação-chave, 

que permite que o cuidado médico chegue ao paciente, torna-se impossível”. Quem faz a 

declaração é Lord Mark Malloch-Brown, ex-vice-secretário geral da Organização das 

Nações Unidas. A frase destaca a relevância do serviço prestado pela organização, 

especialmente para que não se desperdicem recursos da área da saúde. O ponto de vista 

econômico se apresenta nessa dinâmica, já que um melhor funcionamento de transporte 

permite um melhor aproveitamento financeiro. 

 Após o depoimento de Lord Mark Malloch-Brown, temos novamente Barry, que 

descreve como a iniciativa da organização foi desacreditada por muitos: “Nossa 

abordagem foi dizer ‘ok, nenhum desses veículos deve nunca quebrar’ e isso gerou uma 

série de comentários desagradáveis ‘isso é ridículo, olha quantos veículos quebrados, é 

uma proposta idealista sem sentido, vocês não conhecem a África’”. A proposta dos 

empreendedores sociais foi indicada como de difícil implementação, mas a narrativa 

demonstra que eles não se detiveram, mesmo diante das críticas e de possíveis 

dificuldades e ressalta que o julgamento estava errado, pois a organização é 

posteriormente descrita como bem-sucedida. 

O vídeo se utiliza do depoimento de diversos personagens que estão relacionados 

à organização ou endossam sua atuação, como é o caso do GT Bank, banco que fornece 

empréstimo para que a organização compre os veículos. A Riders for Health é dona da 

frota, e o governo lhe paga pela utilização dos veículos. Olalekan Sanusi – diretor 

administrativo do GT Bank – relata que tiveram que pensar de forma diferente de como 

são as transações bancárias tradicionais. Normalmente, o banco “empresta dinheiro para 

negócios comerciais, cobra juros, eles fazem negócio, obtêm lucro e o pagam de volta. 
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Mas nós estamos falando de uma ONG, que não gera lucro”. Entretanto, destaca Olalekan, 

“nós notamos que a organização estava disposta a tomar riscos, mas estava totalmente 

sem fluxo de caixa. E eu fico feliz porque nós fomos capazes de oferecer uma proposta e 

participarmos disso”. O banco é personificado na figura de seu diretor administrativo e 

sua declaração possui um efeito de aproximar a lógica do empreendedorismo social à uma 

dinâmica mais humana, ainda que contenha elementos típicos de negócios tradicionais, 

como os riscos relacionados à tomada de empréstimos bancários.  

  Vemos o exemplo do funcionamento da organização e, em seguida, o tom do 

vídeo se altera novamente, a trilha é ainda mais empolgante, um carro se movimenta. 

Barry Coleman diz: “todo o sistema está agora se movendo (...). Nós sabemos o que está 

acontecendo, nós sabemos o impacto e é enorme”. O sucesso da organização é apontado 

como o grande responsável pelo ganho de eficácia do sistema de saúde dos locais 

atendidos.  

 Próximo ao encerramento, encontramos uma série de depoimentos dos 

personagens que participaram do vídeo, ressaltando o diferencial que a organização 

proporcionou: “por causa do programa de transporte do Riders for Health, a Gâmbia está 

se beneficiando, a comunidade está ficando a salvo e o governo está economizando 

dinheiro”, ressalta Therese Drammeh. Olalekan Sanusi – diretor administrativo do GT 

Bank diz: “eu posso sentir o impacto positivo do que nós estamos fazendo. Eu estou 

tocado, meu coração está tocado, porque eu posso ver isso. Ao final do dia o que nós 

estamos fazendo traz um imenso benefício social para o país”. Ele se auto descreve como 

parte integrante de todo o processo e oferece um discurso emocionado, com o objetivo de 

endossar o “benefício social” que o país passou a receber. Lord Mark Malloch-Brown 

também faz sua declaração: “o que o Riders for Health está fazendo em Gâmbia é um 

modelo fantástico para grande parte da África e outras partes do mundo também”. Além 

de enfatizar o sucesso da organização, ele também descreve seu modelo como replicável.   

Andrea e Barry aparecem sorridentes, supervisionando uma instalação da 

organização. Esse é o único momento em que eles aparecem fora da posição de 

entrevistados. Ainda assim, conforme apontamos em análises prévias, os empreendedores 

sociais não aparecem atuando efetivamente em suas organizações. 
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Ao mostrar diversos veículos sendo revisados, Andrea destaca que a organização 

é capaz de atender dez milhões de pessoas, e que o número de atendimentos pode dobrar, 

se o tamanho da frota também aumentar. Temos a imagem de uma ambulância passando 

pelo horizonte. O céu é azul e o carro é seguido por uma série de crianças, que correm 

alegremente atrás dele, em analogia à alegria e felicidade que os países atendidos pela 

organização podem esperar em seu futuro. Barry declara “o que eu espero para o futuro é 

que as pessoas aceitem que isso seja normal: é claro que se você vai ter um serviço de 

saúde, tem que ser móvel, você tem que cuidar dos veículos, e então isso se torna 

simplesmente automático”. Ou seja, sua expectativa é que entendam a relevância do 

transporte para os serviços de saúde. O filme se encerra com dois quadros que mostram 

os resultados já alcançados da organização e os que pretendem alcançar até 2015: 25 

milhões de pessoas. 

Nível narrativo: 

1) Localização no tempo e no espaço (location in time and place):  

A contextualização é feita a partir das cenas iniciais, em que vemos imagens de 

pobreza da África. Fica subentendida a questão da desigualdade socioeconômica, mas o 

destaque é dado a partir do viés da saúde. Os empreendedores sociais localizam a 

fundação da organização no ano de 1989 e que ela continua ativa no ano de 2010, ou seja, 

os serviços prestados pela Riders for Health ainda são necessários ao país, demonstrando 

que as causas das desigualdades socioeconômicas permanecem, o que faz a atuação da 

organização ainda necessária. 

2) Vidas interligadas (linked lives): 

Figura 57: Andrea e Barry Coleman supervisionam uma garagem da Riders for Health. 
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O relato da organização é repleto de testemunhos das diversas partes que estão 

envolvidas em seu funcionamento. Assim, temos declarações da ex-secretária do 

ministério da saúde de Gâmbia, do atual ministro da saúde do país, do ex-vice-secretário-

geral da ONU, do diretor administrativo do banco que faz empréstimo para a organização, 

assim como enfermeiro, técnico e beneficiados pela Riders for Health.  

Nesse vídeo temos declarações diretas de personagens que possuem algum tipo de 

relação com a organização e que também funcionam como discurso competente, para 

reforçar a relevância da atuação da Riders for Health. Cada uma dessas relações constrói 

um sentido diferente para a narrativa. A relação com o governo é apresentada a partir da 

ex-secretária do ministério da saúde, que dizia que o país não possuía recursos suficientes 

para manter sua frota de veículos funcionando, e também do ministro da saúde, que 

destaca o papel preponderante do transporte para que o atendimento médico possa 

acontecer. Riders for Health se apresenta, então, como a organização que consegue 

realizar o gerenciamento que o governo não consegue. 

O ex-vice-secretário-geral da ONU possui uma voz de renome, por isso seu relato 

positivo em relação à instituição lhe atribui credibilidade e confiabilidade e indica que a 

ONU e a Riders for Health possuíam ou possuem algum tipo de relação. A forma como 

o diretor administrativo do GT Bank se posiciona, como parte ativa do processo, e a 

emotividade de seu discurso pode ter o efeito de sentido de demonstrar como iniciativas 

como essa podem desafiar o sistema tradicional e mudar as vidas de todos os envolvidos 

no processo, como aconteceu com o bancário. O enfermeiro e o técnico são parte do 

cotidiano da organização, mostram como se dá seu funcionamento na prática, como é 

eficaz e confiável, permitindo que os beneficiados tenham acesso constante à saúde. 

De forma geral, Andrea e Barry centralizam a relação entre todas essas vidas. Eles 

personificam a solução do problema do acesso à saúde no país, a partir da mobilização de 

diversos elos, que também são personificados nessa narrativa. É possível apreender a 

relação entre os fundadores e o governo por meio dos relatos de Therese e Dr. Mamady, 

com a ONU, por meio do discurso de Lord Mark Malloch-Brown e assim por diante, com 

todos os relatos apresentados.  

3) Orientação pessoal das ações (human agency):  

O vídeo não nos dá muitos indícios sobre quais foram as motivações dos 

empreendedores sociais para fundarem a Riders for Health. Mas, em uma de suas falas, 
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Barry destaca que, por mais que tivessem sido céticos sobre a iniciativa deles e que eles 

não entendiam nada sobre a África, o empreendedor diz que eles entendem de veículos. 

No início, Andrea descreve a situação precária da saúde em países pobres como Gâmbia, 

Barry revela seu sentimento de vergonha diante de tal situação, ou seja, é possível 

perceber sua indignação em relação a esse cenário, que pode ter sido a motivação para o 

surgimento da organização. 

4) Momentos de vida (timing of lives):  

Dentre os vídeos da Skoll Foundation que analisamos, esse é o que contêm menos 

traços da história de vida de seus empreendedores sociais. Não conseguimos identificar 

momentos marcantes de suas trajetórias de vida, mas é possível perceber a valorização 

que ambos dão para o sistema de transporte para a saúde. 

Nível discursivo e das práticas sociais: 

 A forma como o discurso é construído produz efeitos que merecem destaque. 

Dentre eles está a relação entre os empreendedores sociais e sua organização e o governo 

de Gâmbia. A primeira fala que aparece é a de Therese Drammeh, ex-secretária 

permanente do ministério da saúde, que descreve que o serviço de transporte na área da 

saúde não funcionava por falta de recursos. Em seguida, temos o relato de Andrea, que 

ressalta que havia sim, uma “quantidade enorme” de recursos, mas que eram 

desperdiçados, pois a gestão da frota não era feita da maneira “correta”. Ou seja, o 

discurso tem por objetivo evidenciar que o ministério da saúde não era capaz de gerir 

adequadamente os recursos. Posteriormente, temos o depoimento do Dr. Mamady Cham, 

que destaca a importância do transporte para a questão da saúde pública e ressalta os 

ótimos resultados da Riders for Health. Assim, por mais que Andrea ressalte que a 

organização trabalhe em conjunto com o governo, nessa construção narrativa se cria o 

efeito discursivo de que o Estado não sabia gerir corretamente os recursos que tinha, mas 

que os empreendedores sociais sim. Ou seja, novamente temos a oposição Estado (“eles”) 

versus iniciativa privada (“nós”), em que o Estado é apontado como ineficaz, 

incapacitado, e a iniciativa privada, em contrapartida, ágil e eficaz. 

 Além disso, toda a narrativa é construída com o objetivo de ressaltar a importância 

da questão do transporte para a saúde pública. Desde as declarações mais pragmáticas de 

Barry Coleman, até o endosso do secretário de saúde e do ex-vice-secretário-geral da 

ONU. Observamos, de forma geral, que cada organização apresenta a solução que 
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desenvolveu como melhor modelo ou, pelo menos, um modelo a ser replicado. No caso, 

vemos que Andrea e Barry descrevem que o problema da saúde entre os mais pobres se 

dá por conta da falta de veículos que permitam a chegada de médicos, enfermeiros e 

medicamentos. Victoria Hale, entretanto, apontava que a principal questão era a falta de 

determinados de medicamentos para doenças típicas dos países mais pobres. Ou seja, de 

forma geral, as organizações apresentam propostas fragmentadas de melhorias dos 

problemas sociais, mas discursivamente se promovem como as mais relevantes. 

 A lógica do trabalho para o bem comum no vídeo aparece não somente por meio 

do discurso de Andrea e Barry, mas também na figura de Olalekan Sanusi, diretor 

administrativo do GT Bank. A narrativa de como se deu o processo de empréstimo do 

banco para apoiar a organização desconstrói, discursivamente, a lógica tradicional do 

modelo capitalista, em que os bancos buscam o lucro a qualquer custo, e apresenta uma 

nova lógica, a de entender a proposta de um empreendimento social como aquele, ser 

receptivo e conseguir atendê-lo. A declaração final de Olalekan, em que ele se diz tocado, 

por ver que estão “fazendo um imenso benefício social para o país” reforça essa nova 

lógica. Seria, uma vez mais, a apresentação de um discurso enviesado, de uma proposta 

de “capitalismo do bem”, que comprovaria que a atuação do empreendedorismo social 

seria a ideal, por abranger a lógica do mercado e a busca pelo bem comum. Entretanto, 

na prática, ainda se configurou um empréstimo bancário que previa o retorno do 

investimento, ou seja, não se alteraram as bases estruturais do sistema tradicional. 

 A dinâmica de mercado permeia todo o vídeo, também de forma a reforçar os 

benefícios da atuação da Riders for Health. Destaca-se que o gerenciamento é eficaz, 

permitindo que o trabalho dos enfermeiros também seja eficiente. Lord Mark Malloch-

Brown e Dr. Mamady Cham são responsáveis por atribuir legitimidade à organização, e 

constituem o discurso competente capaz de atestar que eles cumprem com os objetivos a 

que se propuseram e que fazem uma diferença substancial na vida de milhões de pessoas. 

 Em seu depoimento, Barry diz que foram seriamente criticados e que os acusaram 

de serem “idealistas”, de não entenderem a realidade da África. Entretanto, ao longo do 

discurso, ao evidenciar todos os sucessos alcançados pela organização, temos a sensação 

de que os críticos de Barry e Andrea estavam errados, que se tratava de um problema 

possível de ser resolvido, que só dependia de um bom gerenciamento de recursos. Como 

se pode ver, o percurso discursivo constrói uma visão simplista da questão de saúde na 
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África, o que produz o ethos tranquilizador, de que a solução existe, é fácil, e já está sendo 

aplicada.  

Andrea se apresenta de forma mais doce e gentil, enquanto Barry tem seu discurso 

permeado por uma entonação mais agressiva e indignada. Entretanto ambos mostram, por 

meio de sua narrativa biográfica, de que forma foram corajosos e resilientes, e agiram 

mesmo diante do descrédito que receberam. Suas imagens são construídas de forma a unir 

o idealismo de pessoas sensibilizadas e indignadas com a realidade precária da saúde na 

África com a de bons administradores de negócios. Nesse sentido, temos os indicadores 

de alta performance dos empreendedores sociais e, ao mesmo tempo, a construção heroica 

de líderes idealistas que lutaram contra as adversidades como as evidenciadas ao longo 

da narrativa.  

Perfil da empreendedora social no site da Ashoka: 

 

Nível do texto: 

 No site da Ashoka, temos somente o perfil de Andrea disponível. Entretanto, ao 

longo do texto temos detalhes da vida de Andrea e é possível saber que Barry é seu marido 

e que fundaram juntos a organização. Mas o protagonismo da narrativa recai sobre a 

figura da empreendedora social. A Riders for Health se define como uma “empresa social 

sem fins lucrativos”, capaz de solucionar um “problema grave, mas de solução simples”: 

a falta de transporte para que o serviço de saúde chegue em regiões mais afastadas de 

países pobres, como Gâmbia e Zimbábue. O uso da expressão “empresa social” perece 

oferecer a confiabilidade de atuação que se espera de uma empresa, mas em prol de uma 

Figura 58: perfil de Andrea Coleman no site da Ashoka. 
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causa social. O problema de saúde, descrito como grave, deve-se a um erro de 

gerenciamento administrativo e, por isso, teria uma solução simples. 

 Antes mesmo de entrar em detalhes sobre a atuação da organização, o texto 

destaca que em seus anos de funcionamento “melhorou dramaticamente a confiabilidade 

nos serviços de saúde” e que foi possível “aumentar drasticamente a capacidade dos 

serviços de saúde em acessar os pacientes em locais mais remotos”. O uso dos adjetivos 

tem o efeito de exacerbar o efeito da atuação da organização O modelo da Riders for 

Health é descrito como “inovador”: a organização administra as motocicletas, as 

ambulâncias e demais veículos utilizados nos países e “constitui redes de oficinas de 

manutenção rurais localmente administradas”, além de “treinar trabalhadores de saúde a 

respeito da condução segura das motocicletas e como fazer manutenção preventiva 

diária”. A premissa de atuação da Riders for Health, segundo o texto, é de “zero quebra” 

dos veículos de sua frota. Assim, “uma vez que esse gargalo de transporte é abordado, a 

eficácia de todos os recursos existentes é maximizada e melhora”. Há a construção de um 

panorama geral de causa e efeito, em que a administração “correta” dos veículos oferece 

impactos enormes para o acesso à saúde nos locais mais pobres: 

Riders for Health está permitindo que os profissionais de saúde atendam 
até seis vezes mais habitantes rurais do que antes, atingindo atualmente 
14 milhões de pessoas em sete países: Gâmbia, Nigéria, Zimbábue, 
Zâmbia, Quénia, Lesoto e Malawi. A prática de Andrea afetou a 
política, e foi replicada na Indonésia. No nível mais amplo, o trabalho 
de Andrea está demonstrando o poder de transportes para o 
desenvolvimento 

 

 Posteriormente, a estrutura disponibilizada pelos órgãos de saúde pública é 

descrita como “fraca”, com “veículos inadequados”, em menção ao despreparo do 

governo em relação ao assunto. Podemos perceber que essa é uma temática recorrente ao 

longo do texto, que produz o efeito de diminuir a capacidade de gestão do Estado. Indica-

se, inclusive que muitos “lutam” contra a corrupção que é típica dos países africanos e 

que por isso “eles podem não ter capacidade para profissionalizar transporte e alguns 

serviços públicos”. A ineficácia governamental é apontada em diversos pontos da cadeia 

de transporte no setor de saúde: “do ponto de vista do governo, a falta de mecânicos 

qualificados e gestores de transportes significa que investir em veículos não é uma 

prioridade e decisões inadequadas foram tomadas para as aquisições de frotas do 

governo” e são apontadas outras tantas “lacunas assustadoras” no sistema de saúde.  
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 Além do Estado, as atuações de outras organizações sociais são indicadas como 

inadequadas ou menos eficazes: “Um número de organizações sem fins lucrativos tem 

fornecido bicicletas para os pacientes, mas seu alcance é limitado e exclui aqueles que 

estão doentes demais para andar de bicicleta”. Em contrapartida, Andrea é indicada como 

qualificada, inovadora e eficaz: “Andrea levantou a questão do transporte de saúde em 

toda a África, e usou medidas de impacto cuidadosas”. A organização se propôs a analisar 

a forma como o governo gerenciava a frota e também seus livros contábeis e, como 

resultado “o Ministério da Saúde da Gâmbia concordou em pagar um valor fixo, sem fins 

lucrativos, uma taxa de custo por quilômetro para Riders, para a gestão e manutenção de 

veículos de propriedade do governo”.  

Esse fato é indicado como “um ponto de virada histórico, como o primeiro 

exemplo de um governo na África a terceirizar uma dimensão da prestação de saúde 

pública para o cidadão ou para o setor privado”, como a melhor saída para a ineficiência 

da gestão do Estado. Mesmo que se aponte como uma parceria, o destaque para a 

“terceirização total” mostra a eficácia da organização privada, que conseguiu obter 

resultados que o governo não conseguia. 

 O protagonismo de Andrea é evidenciado pelo predomínio de seu nome como 

sujeito das frases, especialmente as que demonstram os resultados positivos da 

organização e quais suas expectativas: “Andrea imagina um mundo no qual saúde pode 

realmente chegar a qualquer pessoa, em qualquer lugar”. Outro objetivo do texto é 

apresentar a dimensão de atuação da organização e sua possibilidade de expansão e 

continuar a destacar a eficácia dessa “empresa social”: “Parcerias, desdobradas para um 

número maior de países, permitiram que o sistema de saúde opere frotas com o menor 

custo possível para o maior tempo possível, mesmo em condições de estrada difíceis”. O 

tema da sustentabilidade também aparece, relacionado aos recursos da instituição. Uma 

vez mais, vemos a lógica de mercado por trás da dinâmica da organização, que prevê que 

as unidades se tornem autofinanciáveis, como já é o caso de Lesoto. 

 No item “a pessoa”, Andrea é descrita como criativa, empreendedora nata e 

“apaixonada” por motocicletas, paixão que compartilha com seu marido, Barry. Andrea 

e Barry ficaram “chocados” diante do que viram na África em relação à deterioração de 

veículos que prestam serviços de saúde. Destaca-se que “Andrea nunca pretendeu ter uma 

instituição de caridade (...) mas foi motivada a fazer tudo o que podia com suas 

habilidades e experiência para esta nova missão. Ela administrou muitas partes da 
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organização como um negócio”. Descreve-se como Andrea tem trabalhado 

“incansavelmente” para garantir que a organização funcione da melhor maneira possível 

e por isso é vista como uma “especialista global” no assunto.  

Nível narrativo: 

1) Localização no tempo e no espaço (location in time and place):  

A organização foi fundada no ano de 1989, após uma viagem feita por Andrea e 

Barry à Somália. Eles visitaram o país com um corpo de voluntários e “ficaram chocados 

ao verem um cemitério de motocicletas mal utilizadas que haviam sido abandonadas 

porque ninguém sabia como mantê-las ou recuperá-las”. Ou seja, o cenário de pobreza do 

país e da falta de acesso à saúde é evidenciado a partir do olhar dos empreendedores 

sociais e de seu tema de interesse: os veículos e, mais especificamente, motocicletas. Ao 

longo do texto acompanhamos a trajetória da organização que destaca ter atendido mais 

de 10 milhões de pessoas até o ano de 2010. 

2) Vidas interligadas (linked lives): 

Andrea é a protagonista e o principal centro das relações estabelecidas ao longo 

da narrativa. O uso de seu nome como sujeito corrobora para a construção de sua figura 

como a grande responsável pelas mudanças do sistema de transporte de serviços médicos 

apontadas ao longo do texto. Assim, “experiência, habilidades e interesses de Andrea 

finalmente se reuniram no que seria sua vocação em vida”, e a partir daí ela mobilizou a 

atuação de diversos governos, funcionários do sistema de saúde, novos trabalhadores e 

até mesmo pilotos de motocicleta, todos em torno da atuação da Riders for Health.  

3) Orientação pessoal das ações (human agency):  

Andrea se apresenta como uma pessoa que desafia os caminhos tradicionais em 

busca de sua autorrealização. Assim, sua carreira a guiou para perto de sua paixão: as 

motocicletas. Entretanto, ela soube qual seria sua real motivação de vida após a viagem 

que fez à Somália com seu marido. Esse é indicado como momento da virada da vida da 

empreendedora social, a partir do qual ela pode perceber qual seria sua vocação para toda 

a sua vida: gerenciar as frotas de veículos de saúde para garantir que sejam confiáveis, 

aproveitados da melhor maneira possível para que todas as pessoas pudessem ter acesso 

à saúde, especialmente as mais afastadas dos grandes centros. 

4) Momentos de vida (timing of lives): 
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No item “a pessoa” temos diversos momentos simbólicos da vida da 

empreendedora social que são narrados como essenciais para guiar sua trajetória até a 

fundação da Riders for Health. Ela é descrita como uma pessoa que não se interessava 

pela educação nos moldes tradicionais, mas que era apaixonada por motores. O “espírito 

empreendedor” também é destacado em sua história, no momento em que se descreve 

que “embarcou em atividades empreendedoras”. Ela participou da gestão de um clube de 

futebol americano e foi motociclista profissional por 5 anos. 

As motocicletas aparecem como elemento central na sua história. Fonte de sua 

paixão, foram também a causa da morte de seu primeiro marido, fato “após o qual Andrea 

passou a trabalhar apaixonadamente durante anos para tornar o esporte mais seguro e mais 

digno”. Casou-se novamente, com Barry, que também aprecia motocicletas. Os dois 

fizeram juntos a viagem à Somália que despertou o interesse para que fundassem a Riders 

for Health, unindo a paixão de Andrea por motocicletas com o atendimento a uma causa 

social.  

Nível discursivo e das práticas sociais: 

 Ao longo da narrativa, a questão do problema de saúde é abordada a partir da falta 

de transporte e seu impacto para as populações mais pobres que moram nos locais mais 

isolados da África. São utilizados diversos dados numéricos de fontes como a ONU para 

mostrar quão crítica é a situação da saúde nesses países, para depois se construir o 

encaminhamento de que a solução para esses problemas será tão mais efetiva quanto 

melhor for o sistema de transporte nessas localidades. Podemos perceber que há a 

simplificação e a fragmentação dessa questão: “os sistemas de saúde, em outras palavras, 

são apenas tão bons quanto as ligações entre as suas instalações e os pacientes que se 

destinam servir”. E, diante desse cenário, “Andrea está demonstrando o poder de 

transportes para o desenvolvimento”. Outros aspectos cruciais para a melhoria efetiva da 

qualidade de vida da população e que influenciam diretamente em suas condições de 

saúde não são abordados. 

 A empreendedora social apresenta sua perspicácia em perceber a origem da 

questão e em  saber resolvê-la. Aponta, de forma contundente em toda a narrativa, que 

a má gestão da frota de veículos é a principal causa de tamanha dificuldade de acesso. O 

Estado é apontado, por vezes de forma explícita, por vezes de forma implícita como 

ineficaz para realizar essa gestão. Em contrapartida, a iniciativa privada, especialmente a 
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Riders for Health sabe exatamente como agir de forma eficaz e confiável, capaz de obter 

a maior maximização possível dos resultados. Por meio desse discurso político ideológico 

dicotômico (“nós” versus “eles”) vemos a valorização da lógica do empreendedorismo 

social, que replica a dinâmica do mercado e seus parâmetros de sucesso. 

 Assim, a cultura da performance, ou “cultura da eficiência”, como aparece no 

texto, passa também a ser um fator relevante, que destaca o incremento do número de 

atendimentos, a expansão das áreas atendidas, os países que aderiram ao projeto e fatores 

como a replicabilidade, atuação em escala e a sustentabilidade do modelo. O tema da 

sustentabilidade aqui é abordado a partir do autofinanciamento, ou seja, do estímulo que 

é dado para que cada unidade de cada país seja capaz de se autofinanciar e não tenha que 

depender de investimentos externos. 

 A terceirização apontada é como sinal máximo do sucesso do modelo, reforçando 

a ideia da ineficácia do Estado e também como forma de endossar, mesmo que 

implicitamente, a lógica neoliberal, que prevê o Estado mínimo. O modelo da Riders for 

Health é apontado como uma forma rentável de se obter “melhorias drásticas para os 

resultados da saúde”, ou seja, não basta melhorar drasticamente a qualidade da saúde nos 

países, é preciso que isso seja feito de forma rentável, o que é uma premissa típica do 

pensamento empresarial.  

 A simplificação na forma como o problema é apresentado e também em como a 

atuação da organização é exaltada produzem o efeito tranquilizador que observamos nas 

análises das demais organizações. Apresentam-se, inclusive, projeções numéricas do 

aumento do número de atendimentos e da expansão para outros países. Entretanto, trata-

se de uma prática de forte apelo discursivo que não necessariamente se converterá em 

prática social, já que a questão da saúde na África possui vieses mais complexos dos que 

os apresentados ao longo da narrativa. Mas o efeito produzido é o de que “algo está sendo 

feito a respeito” do problema. E mais, destaca-se que a organização impactará setores 

para além da saúde, a partir do momento que “Riders insiste na transparência e 

responsabilização, e isso está incorporando uma cultura de eficiência no coração das 

instituições governamentais”. 

 Todo o percurso narrativo é marcado por métricas de eficácia e boa gestão, 

personificados na figura de Andrea Coleman. No item “a pessoa” vemos novos 

componentes se agregarem à construção de sua imagem, como sua paixão pelo assunto 
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de motocicletas, a forma como teve que passar por momentos difíceis em sua vida (como 

a perda de seu marido em um acidente de motocicleta) e, finalmente, sua compaixão 

diante da situação com a qual se deparou na Somália, o que despertou sua “vocação” para 

atuar em prol do bem comum, unindo paixão, experiência e habilidades. Esses elementos 

instituem o aspecto heroico à figura de Andrea, mas sem deixar de lado seu olhar para os 

negócios:  

Andrea nunca pretendeu ter uma instituição de caridade - ela não tinha 
conhecimento de que arrecadar fundos era uma opção - mas foi 
motivada a fazer tudo o que podia com suas habilidades e experiência 
para esta nova missão. Ela administrou muitas partes da organização 
como um negócio. 

 

 A combinação desses fatores no perfil da empreendedora estimula a construção 

de uma proposta de “capitalismo do bem”. Ou seja, estimula-se a atuação com paixão e 

motivação, de alta performance e em prol de uma causa social a partir dos parâmetros 

capitalistas o que, em última instância, contribui para a naturalização do sistema como 

um todo, que não é em nenhum momento questionado. 

Perfil dos empreendedores sociais no site da Schwab:  

 

 

 

 

 

Nível do texto:  

 O texto se inicia com uma série de dados e informações que têm por objetivo 

demonstrar a situação precária da saúde em países da África, especialmente da África 

Subsaariana e destacar que o acesso a cuidados médicos é um ponto chave para se 

solucionar esse problema: 

Muitas vezes, o único fator que impede o fornecimento de cuidados de 
saúde é a falta de transporte gerenciado. Em muitas partes da África, 

Figura 59: perfil de Andrea e Barry Coleman no site da Schwab. 
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há manutenção limitada dos veículos motorizados que poderiam 
garantir o transporte eficaz, em termos de custo, de muitos suprimentos 
necessários e ajuda. 

 

 Entende-se que o problema de saúde se deve a um mau gerenciamento 

administrativo e os efeitos desse mau gerenciamento são apontados a partir de critérios 

como eficácia e custo. O texto ressalta que o tema do transporte é “negligenciado”, mas 

destaca que “Riders for Health aborda esse obstáculo de entrega, gerenciando veículos 

(...) para atingir as populações rurais pobres na África Subsaariana com cuidados de saúde 

e serviços vitais”. Ou seja, em um terreno apontado como negligenciado, a organização 

atua de forma efetiva e faz com que a saúde chegue a pontos mais distantes. Vale ressaltar 

que o sujeito das frases é prioritariamente a organização e não seus fundadores, Andrea e 

Barry Coleman. O texto disponível tanto no perfil de Andrea quanto no de Barry é o 

mesmo. 

 Após apresentar de maneira direta e objetiva o problema da falta de transporte 

para que cuidados médicos cheguem a regiões distantes e desfavorecidas, a organização 

de Andrea e Barry é apresentada a partir de dados que comprovam resultados alcançados. 

A organização é descrita como “inovadora” e, por meio de sua atuação, faz com que 

profissionais de saúde possam atender “três vezes mais pessoas do que se estivessem sem 

uma motocicleta Riders, e podem visitar cinco vezes mais aldeias”, gerando um “aumento 

de produtividade”, a partir de premissas como “taxa de decomposição [dos veículos] de 

0% para cinco anos ou mais”. Esses são termos que remetem diretamente à dinâmica 

empresarial, assim como o fato de possuir um modelo replicável, que permite a atuação 

em larga escala. A qualidade dos atendimentos ou outros aspectos que impactam 

diretamente na saúde dos beneficiados não são apontados. 

 A organização se define como “modelo híbrido não-lucrativo”, ou seja, apesar de 

destacar que não tenha lucros, pressupõe retorno financeiro para que se possa cobrir seus 

custos, mais um endosso em favor da lógica capitalista. Andrea e Barry são apresentados 

como personagens que já possuíam interesse prévio por motocicletas e que, em viagens 

pela África, foram capazes de detectar a falta de “gestão de veículos” e que por isso 

fundaram a organização. Andrea é descrita como CEO da organização e Barry como 

Diretor Executivo, em clara relação às terminologias utilizadas em empresas tradicionais.   

Nível narrativo: 
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1) Localização no tempo e no espaço (location in time and place):  

Pelo relato da experiência dos empreendedores sociais em viagens à África, é 

possível perceber que entraram em contato com diversos países pobres e dominados por 

problemas como a falta de acesso à tratamento médico antes da criação da organização, 

que aconteceu em 1988. 

2) Vidas interligadas (linked lives): 

No texto apresentado pela Schwab, a conexão entre as vidas relatadas na narrativa 

se dá a partir da atuação da organização, que atende a população de países da África, atua 

em conjunto com o governo de tais países e fornece melhores condições de trabalho para 

os profissionais que dependem dos veículos para levar os cuidados médicos até às regiões 

mais afastadas. Essa teia de relações é descrita, prioritariamente, em termos gerais. Não 

temos, por exemplo, histórias de vida de pessoas atendidas, ou de médicos e enfermeiros 

que se beneficiam do sistema, como acontece no vídeo da Skoll Foundation.   

3) Orientação pessoal das ações (human agency):  

A motivação dos fundadores da Riders for Health aparece de forma sucinta do 

item “o empreendedor”. Em uma viagem a diversos países da África, “encontraram 

veículos destinados à entrega de cuidados médicos que estavam fora de serviço devido à 

falta de manutenção preventiva” e, a partir dessa observação, notaram que era preciso dar 

“um enfoque especial na gestão de veículos para que pudesse ser feito algum progresso 

na área vital da prevenção e erradicação das doenças na África”. O contato com a 

realidade de tais países motivou a fundação da organização. É interessante ressaltar que 

não temos traços de emotividade presentes nesse discurso. Trata-se de uma visão bastante 

estratégica e administrativa. 

4) Momentos de vida (timing of lives): 

O momento mais marcante, indicado pelo texto, é uma viagem que Andrea e Barry 

fizeram pela África, em que se depararam com as desigualdades socioeconômicas dos 

países e também com a situação da dificuldade de acesso à saúde de grande parte da 

população daqueles países. A união desse momento com o interesse prévio que ambos 

tinham por motocicletas influenciaram a fundação da Riders for Health. 

Nível discursivo e das práticas sociais: 
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 O discurso apresentado pela Schwab é notadamente objetivo, pragmático e 

sucinto, e dá destaque às características mais relacionadas ao viés empresarial das 

organizações apresentadas. Não temos a característica de personificação da organização 

a partir da imagem de seus fundadores de forma tão relevante, como observamos nas 

narrativas da Skoll Foundation e da Ashoka.  

 Os elementos relacionados à cultura da performance são predominantes ao longo 

do discurso e reforçam a lógica empresarial e do modelo capitalista como as mais 

adequadas para, inclusive, a solução das questões sociais. O problema do acesso à saúde 

é apresentado de forma muito simples e objetiva, assim como a ideia “inovadora” de 

atuação da organização. Assim, tem-se a percepção que o problema já está sendo 

resolvido de forma eficaz, constituindo o ethos tranquilizador já apontado anteriormente. 

 A relação que apresenta o Estado como ineficaz fica implícita na narrativa, a partir 

do momento em que descreve:  

Riders for Health opera atualmente em escala nacional no Zimbábue, 
Lesoto e Gâmbia em parceria contratual completa com seus ministérios 
da saúde. Funciona em uma escala subnacional com agências parceiras 
(ONGs, agências da ONU ou organizações de base comunitária) em 
Lesoto, Zâmbia, Quénia, Tanzânia e Nigéria. 

 

Tem-se a construção da imagem positiva da Riders for Health e dos modelos de 

empreendedorismo social em detrimento da imagem do Estado, incapaz de lidar com uma 

questão da saúde, fundamental para a população. O fato de a organização funcionar a 

partir dessas parcerias e também com a ONU traz legitimidade à sua atuação e à figura 

dos empreendedores sociais que a gerem. Temos uma versão sucinta da lógica 

apresentada no discurso presente no site da Ashoka: relação de positivação da imagem da 

organização em detrimento da imagem do Estado, apontado como ineficaz e a 

pressuposição de que o modelo de Estado mínimo é o mais eficaz e adequado, 

especialmente se contar com administradores tão competentes quanto Andrea e Barry. 

Síntese parcial das análises: 

Os perfis de Andrea e Barry Coleman trazem de maneira incisiva a valorização do 

empreendedorismo social em detrimento da atuação do Estado, que é descrito como 

moroso, ineficaz e até mesmo corrupto. A falta de transporte adequado para itens 

relacionados à saúde em países pobres é descrita como resultado da má gestão estatal e 

não decorrente da falta de recursos financeiros. Esse é o fio condutor do discurso das três 
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organizações, e produz o efeito ideológico de esvaziamento do papel do Estado e 

enaltecimento da iniciativa privada e de sua capacidade de atuação.  

A privatização total do sistema de distribuição é vista como índice máximo de 

sucesso dos empreendedores sociais pela Ashoka. A Skoll Foundation traz uma vez mais 

o discurso competente de atores sociais de outros campos (saúde, economia e até mesmo 

a ONU), como forma de legitimar a atuação da Riders for Health. A Schwab se destaca 

por apresentar resultados numéricos, típicos dos parâmetros de avaliação do mercado para 

demonstrar a efetividade desse modelo de negócio.  

 É possível observar que uma mesma causa social é apontada, por cada 

empreendedor social, a partir somente do seu ponto de vista. Cada uma das organizações 

age de forma fragmentada, o que revela que os agenciadores não articulam de forma 

concreta os projetos de seus empreendedores sociais, apenas evidenciam seus discursos, 

legitimam sua atuação para que sejam alçados ao patamar de celebridades heroicas.  

Análise 7: Chris Underhill 

Link vídeo Skoll Foundation referente ao Chris Underhill e ao BasicNeeds: 

Nível do texto: 

 O vídeo se inicia com uma cena que remete aos rincões da África, uma mulher 

bombeando água e carregando o jarro até sua aldeia. Uma voz masculina, em off, fala 

como é crítica a questão das doenças mentais em países pobres: “há uma espécie de 

poderosa e quase demoníaca relação entre pobreza e doença mental”. A fala continua: 

“em países pobres, como Gana, o acesso ao cuidado é especialmente desafiador”. A cena 

é a da mulher caminhando de volta à sua comunidade, levando água. Há uma metáfora 

nessa construção, já que se nem a água um elemento tão essencial à vida humana, está 

disponível nessas áreas rurais, quanto mais o acesso e o conhecimento em relação aos 

cuidados com saúde mental. O uso do termo “desafiador” pode ser entendido como uma 

referência mercadológica, por ser esse um conceito utilizado quando se quer dizer que 

uma empresa está diante de um cenário difícil. O sentido que se tem é o de dizer que não 

há dificuldades, e sim desafios para empresas e empresários competentes.   

 Os parâmetros mercadológicos estão inseridos em todo o discurso: BasicNeeds é 

apontada como “pioneira em um modelo baseado nas comunidades de cuidado com a 

saúde mental”, “provê um sistema onde não havia um sistema antes. E é de baixo custo e 
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sustentável, em situações de muita, muita escassez de recursos humanos”. Os índices que 

merecem destaque na atuação da organização são sua forma de agir sustentável e de baixo 

custo, sem precisar de tantos “recursos humanos”.  

Akwasi Osei – chefe de psiquiatria do serviço de saúde de Gana - descreve que 

BasicNeeds “não oferece o serviço diretamente, mas garante que os serviços cheguem às 

comunidades base”. Ou seja, de forma indireta Akwasi quer dizer que não se trata de uma 

organização assistencialista, e sim que BasicNeeds oferece formas para que as 

comunidades consigam se desenvolver. Vemos uma vez mais que a lógica assistencialista 

é rechaçada pelos empreendedores sociais, que valorizam a dinâmica do mercado, 

atrelada ao conceito de “sustentabilidade”. A relevância de temas como trabalho e 

economia está também presente no vídeo, como no momento em que se destaca que os 

“serviços são focados não somente em doenças mentais, mas também em bem-estar 

econômico e social”. 

 Imagens que remetem ao funcionamento da organização tomam conta do vídeo, 

enquanto a narradora destaca que a forma de atuação da BasicNeeds prevê parcerias com 

outras organizações locais e ministérios governamentais. A organização se posiciona 

como “a que ensina” as demais organizações e mesmo o governo a lidar com a questão 

da saúde mental. Chris diz que a premissa é de “otimizar” a atuação de quem tem 

“habilidades profissionais”, “para treinar os outros a nos ajudarem, por exemplo, no 

reconhecimento de doenças mentais”. O tom do vídeo se altera para uma trilha sonora 

dramática e triste e temos o início do testemunho da história de Francis Kubilla.  

Kubilla começou a apresentar comportamento violento, o que o fez ser entendido 

como um “perigo para ele, para a família e para a comunidade”. Em consequência disso, 

o curandeiro local fez com que ele fosse trancado em sua casa. Chris assume a fala 

enquanto a imagem mostra Francis alimentando animais “esse senhor provavelmente tem 

um quadro importante de psicose e esquizofrenia. Ele foi trancado em sua própria casa”. 

Sua perna foi presa no tronco de uma árvore muito grande e pesada. Foi feito um buraco, 

a perna foi inserida e presa: “eles usaram alguns pregos para travá-la, assim, ela não 

poderia sair”, ressalta Kubilla. Temos a encenação de como era essa forma de prisão, a 

qual ele se submeteu por dois anos, até que foi atendido por enfermeiras da comunidade, 

que, por serem “treinadas”, “ajudaram a reconhecer o que o curandeiro da vila não pode: 

que Kubilla tem uma psicose tratável”, destaca Chris. Ou seja, o sentido que se produz é 

que a população local é ignorante, e não sabe lidar com as questões de saúde de sua 



 

205 
 

própria comunidade. Kubilla rapidamente melhorou, com tratamento adequado e, 

posteriormente, “BasicNeeds então o ajudou a encontrar uma posição como professor”. 

 

 

 

 

 

Apesar de se descrever como uma organização voltada para o problema da saúde 

mental, a questão do trabalho é recorrente no discurso de seu fundador: “nosso objetivo é 

que as pessoas voltem ao trabalho”. O trabalho é entendido como sinônimo de que uma 

pessoa esteja saudável e que também possa ser útil à comunidade.  

 “Para fazer isso, BasicNeeds tem feito micro programas de aprendizagem únicos, 

que capacitam milhares de pessoas a desenvolverem habilidades necessárias para terem 

um sustento”. Desse ponto em diante, a questão econômica e do trabalho passam a ter 

grande destaque no filme. Vemos imagens de homens em criações de aves e em hortas. 

O empreendedor ressalta que o trabalho é “essencial não somente para a sobrevivência, 

mas para reduzir o estigma, o que significa que você foi aceito de volta na sociedade”. 

Ou seja, para ser entendida como um ser social, a pessoa precisa trabalhar.  

Kubilla dá um depoimento capaz de unir os pontos apresentados ao longo do 

vídeo: “você não pode imaginar todas as provações que você vai passar (...). Foi um alívio 

quando eu fui solto. Como um homem de família, se eu não estou trabalhando, como eu 

posso alimentar essas vidas?”. Sua função social como trabalhador se associa diretamente 

à sua condição humana e ao seu estado de saúde. O efeito que se produz é o de que o fato 

de ele estar trabalhando, como professor, ressalta que realmente ele está bem e inserido 

na sociedade. 

Uma fala de Chris marca o encerramento do filme: “Quando eu comecei a 

organização, nós começamos a organização, era uma folha em branco. (...) agora está 

cruzando o oceano e o oceano é bem grande”. Essa metáfora constrói a ideia de que a 

Figura 60: imagem que reconstitui a história de Kubilla e os anos em que esteve preso em sua casa. 
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organização está expandindo seu alcance. Após a imagem de um mapa com diversos 

países atendidos e imagens de pessoas felizes, temos uma tela preta, que ressalta “até 

2020, BasicNeeds vai alcançar mais de um milhão de indivíduos com doenças mentais, 

seus familiares e cuidadores. A trilha sonora remete à música de batida africana forte, 

empolgante.  

Nível narrativo: 

1) Localização no tempo e no espaço (location in time and place):  

O vídeo apresenta resultados do ano de 2010 e foi disponibilizado no ano de 2013, 

ou seja, trata-se de um relato contemporâneo. Entretanto, é importante ressaltar que o 

discurso reforça a ideia de que os países mais pobres são retrógrados e não sabem lidar 

com temas como saúde mental.  

2) Vidas interligadas (linked lives): 

O vídeo é repleto de imagens que remetem às pessoas atendidas em suas 

comunidades, aos profissionais de saúde, governo e voluntários treinados pela 

BasicNeeds, além de relatos específicos, como o de Kubilla. Chris Underhill centraliza 

todas essas conexões e demonstra que o espectro de atuação da organização é muito 

amplo, e que seguirá em crescimento, o que fica bastante evidente em sua última 

declaração: “Quando eu comecei a organização, nós começamos a organização, era uma 

folha em branco. (...) agora está cruzando o oceano e o oceano é bem grande”. Ele se 

posiciona como protagonista, titubeia e, aparentemente corrige a construção “eu comecei” 

para “nós começamos”.  

3) Orientação pessoal das ações (human agency):  

O vídeo não oferece indícios claros de quais foram as motivações pessoais do 

empreendedor social ao fundar a organização. Não temos contato com sua trajetória de 

vida ou mesmo sua profissão antes do momento da fundação. Entretanto, é possível 

depreender que o assunto da saúde mental é relevante para Chris Underhill, assim como 

questão do trabalho, temas que aparecem como centrais quando ele descreve o objetivo 

da BasicNeeds. 

4) Momentos de vida (timing of lives): 
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A história pessoal do empreendedor social não é evidenciada ao longo da 

narrativa. No encerramento, entretanto, é possível depreender que, ao iniciar a 

organização, Chris não conseguia mensurar o impacto alcançado pela BasicNeeds e que, 

ao olhar para trás, orgulha-se do que considera ser um empreendimento social bem-

sucedido e que é descrito como em plena expansão. 

Nível discursivo e das práticas sociais: 

 Dentre os aspectos que podemos destacar está a lógica desenvolvimentista como 

um tema implícito no discurso do empreendedorismo social. A proposta da organização 

se baseia não somente em oferecer acesso a cuidados para as pessoas que sofrem de 

doenças mentais, mas garantir que “as pessoas voltem ao trabalho”. Além disso, o próprio 

modelo da organização evidencia a cultura empreendedora: “BasicNeeds provê um 

sistema onde não havia um sistema antes. E é de baixo custo e sustentável, em situações 

de muita, muita escassez de recursos humanos”. Assim, resultados e performance se 

tornam parâmetros essenciais para medir o sucesso da organização. 

 Ainda em relação ao modelo de atuação da instituição, é possível perceber por 

meio do discurso de Chris que se parte do princípio que outras organizações e que os 

governos não são qualificados, ao contrário da BasicNeeds, que lhes provê treinamento e 

capacitação para que então eles possam atuar de forma “correta”. A organização é 

valorizada positivamente em detrimento das outras. Essa mesma dinâmica se aplica em 

relação à cultura das comunidades locais em que atuam. 

 O vídeo apresenta o caso de Francis Kubilla, um professor que sofre de psicose e 

que, por conta da indicação de um curandeiro de sua comunidade, ficou preso em sua 

casa durante dois anos, em condições cruéis. Esse exemplo nos dá a percepção de que a 

cultura tradicional de comunidades mais afastadas é retrógrada e prejudicial para a 

comunidade e seus moradores. Entretanto, esse é somente um exemplo, não é levado em 

consideração que as culturas tradicionais podem proporcionar aprendizados e 

informações relevantes. Cria-se uma espécie de discurso “civilizatório”, já que a partir da 

atuação eficaz e bem treinada da organização a comunidade passou a ser melhor do que 

antes da chegada da BasicNeeds. 

  A apresentação da história de Kubilla, um ser humano que se encontrava em uma 

situação de fragilidade, também abre espaço para a construção da imagem do salvador, 

que no caso, pode ser tanto a organização quanto seu fundador, Chris Underhill. Assim, 
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quando Chris aponta que a organização atua em muitos países pobres e que atende mais 

de 10 milhões de pessoas se produz o efeito de tranquilização em relação a esse problema 

social. Temos a percepção de que apesar de ser esse um problema sério, há uma 

organização capaz de o solucionar de forma eficaz, como é de se esperar de um 

empreendimento social descrito como bem-sucedido.  

Perfil do empreendedor social no site da Ashoka: 

 

Nível do texto: 

 A atuação da organização é positivamente descrita como diferenciada: Basic 

Needs “coloca os doentes mentais e suas famílias encarregadas de resolver os desafios”. 

Ou seja, parte do princípio que a melhor forma de se ajudar os pacientes é fazer com que 

eles sejam “ativos e empenhados”, como se destaca adiante, e saibam resolver “desafios”. 

Novamente vemos o uso da palavra “desafio” que, como já apontamos anteriormente, é 

recorrente no linguajar mercadológico para indicar que possíveis problemas devem ser 

vistos de forma positiva, como oportunidades, desafios.  

 Chris aparece como sujeito predominante nas frases, o que simboliza seu 

protagonismo e que se atrele o descrito sucesso da BasicNeeds à sua pessoa. Essa é uma 

estratégia recorrente da Ashoka, para dar voz a seus empreendedores sociais. Ele é 

destacado como “pioneiro”, por apresentar um modelo que não só trata doenças, mas 

também faz com que os beneficiados se reintegrem por meio do trabalho. “Chris foi 

pioneiro em um modelo de atenção à saúde mental no mundo em desenvolvimento que 

se concentra no tratamento e desenvolvimento de meios de subsistência”. 

Figuras 61: imagem de Chris Underhill no site da Ashoka. 
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A relevância que é dada ao trabalho como forma de tratamento e mesmo de 

mensuração da saúde dos beneficiados permeia todo o texto. Inicialmente, descreve-se 

que os pacientes que sofrem de doenças mentais têm mais dificuldades em conseguir 

trabalho “e serem membros produtivos da família e da comunidade”, ou seja, o fato de 

não serem economicamente ativos é visto como um fator negativo. Posteriormente, 

destaca-se que o acesso ao tratamento correto pode fazer “uma enorme diferença” na vida 

dos beneficiados, “permitindo-lhes regressar ao seu emprego anterior ou iniciar um novo 

trabalho”. A posição de Chris em relação ao trabalho é, então, apontada explicitamente: 

Chris sempre sublinhou a importância de os doentes mentais serem 
capazes de ganhar uma renda, de como isso muda a sua posição na 
comunidade, para não serem considerados um fardo e se tornarem 
membros produtivos da comunidade. Ele sempre acreditou que (...) para 
fazer uma recuperação completa do doente mental eles devem se tornar 
cidadãos plenos e economicamente ativos.  

 

 O contexto ideológico que se produz é o de que a plenitude da vida em sociedade 

está atrelada ao trabalho. Os que não são aptos são verdadeiros fardos para suas famílias 

e para a sociedade como um todo. Apesar de se descrever como uma organização 

dedicada à causa da saúde mental, BasicNeeds “fornece esquemas de microcrédito para 

as pessoas a iniciarem pequenos negócios, ou horticultura e projetos de artesanato em que 

as pessoas podem aprender novas habilidades”, ou seja, estimula a atuação 

empreendedora de seus beneficiados a partir do fornecimento de crédito. Assim, 

evidencia-se de forma ainda mais contundente a questão da atividade econômica como 

uma forma de saúde.  

 Ao longo de todo o texto é possível notar que BasicNeeds ressalta seu modelo 

como bem-sucedido em demérito, por exemplo, de outros modelos e da atuação do Estado 

para lidar com a questão da saúde mental: “Através BasicNeeds, ele [Chris] construiu 

uma plataforma de apoio para tratar os doentes mentais que os sistemas de saúde não 

apoiavam (...) desenvolve evidência para mudar a política do governo para melhor 

atender as necessidades dos doentes mentais”, “A doença mental tem um enorme impacto 

na vida das pessoas que sofrem do problema e em suas famílias e comunidades, mas a 

resposta global é totalmente inadequada”, “Através desta combinação de dados 

confiáveis e grande pressão, Chris conseguiu influenciar as políticas, tanto a nível 

nacional e internacional”. 
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 Justifica, a partir da apresentação de dados numéricos, a relevância da atuação da 

BasicNeeds:  

40 por cento dos países não têm políticas de saúde mental e 25 por 
cento não têm legislação de saúde mental. Um terço da população 
mundial vive em países que investem menos de 1 por cento do seu 
orçamento total de saúde em saúde mental e isto é especialmente o caso 
em países de baixa renda, onde há uma enorme falta de pessoal 
treinado, medicação e instalações. 

 

 Posteriormente, ressalta que o sistema existente não é capaz de lidar com a 

“demanda”, e que o modelo tradicionalmente utilizado é “extremamente caro e não olha 

como o indivíduo vai ser reincorporados de volta para a comunidade”, não contempla de 

que forma ele poderá ser um cidadão economicamente ativo, já que essa é a premissa de 

reinserção na sociedade adotada pela BasicNeeds.  

 Outro fator recorrente em discursos já analisados é o de apontar as ações 

assistencialistas como negativas e inadequadas: “Ao invés de fornecer serviços 

diretamente, BasicNeeds” treina o setor de saúde das comunidades e assim “permite que 

os doentes mentais possam participar plenamente na sociedade e ganhar a vida, para que 

eles não sejam mais dependentes daqueles ao seu redor”. Ou seja, o assistencialismo é 

indicado como algo negativo e atrelado à dependência dos beneficiados. A atuação da 

BasicNeeds vai contra esse propósito e é por isso que é apontada, discursivamente, como 

diferenciada e capaz de proporcionar sustentabilidade nas comunidades.  

 A imagem do empreendedor social é constantemente valorizada, antes mesmo do 

conteúdo que é apresentado no item “a pessoa”: “Com a quantidade limitada (...), Chris 

percebeu que a única maneira de tornar o tratamento disponível para o grande número de 

pessoas que precisavam seria aproveitar os recursos que estavam disponíveis”. Destaca-

se que o sistema de “franquias sociais” proposto pelo empreendedor social permitirá o 

atendimento de um número considerado elevado de pessoas: “A visão empresarial por 

trás dessa estratégia permitirá atuar em escala até chegar a 500.000 indivíduos com 

doença mental até 2016”. Temos, além da valorização de Chris, o endosso aos parâmetros 

de mercado e à lógica do empreendedorismo social como a mais adequada para ajudar as 

pessoas que sofrem de doenças mentais como contexto ideológico da BasicNeeds. 

Nível narrativo: 

1) Localização no tempo e no espaço (location in time and place):  
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No item “a pessoa”, temos a informação de que Chris e sua mulher se mudaram 

para a África, e moraram em países onde Chris ensinava agricultura. Suas experiências 

de vida lá fizeram com que percebessem a realidade de pessoas desfavorecidas, como 

deficientes físicos e também pessoas que sofriam de doenças mentais. Sua trajetória 

remete ao fim dos anos 70, quando fundou a sua primeira organização social, a “Thrive 

(1978) baseada no Reino Unido que trabalha com pessoas com deficiência e profissionais 

médicos em horticultura, jardinagem e agricultura”, posteriormente, lançou outra 

organização, a “Ação sobre Deficiência e Desenvolvimento (1985) focada na promoção 

da autodefesa das pessoas com deficiência no mundo em desenvolvimento” e, por último, 

“a BasicNeeds (1999)”. Em todos esses momentos temos a contextualização da realidade 

de pobreza e desigualdade socioeconômica. 

2) Vidas interligadas (linked lives): 

O empreendedor social se destaca como líder pioneiro, capaz de orientar a ação 

de governos e outras organizações que, até então, não sabiam lidar com a questão da saúde 

mental “da melhor forma”. Ele se posiciona como elemento central dessa proposta que é 

descrita como “inovadora”, de “baixo custo” e capaz também de reintegrar os doentes 

mentais às suas comunidades por meio do trabalho.  

3) Orientação pessoal das ações (human agency):  

Durante a narrativa, é descrita a situação decisiva na vida da Chris, que o teria 

inspirado a fundar, futuramente, a BasicNeeds. Ele e sua mulher estavam em uma viagem 

em Malawi e ela suspeitou estar grávida. Para poderem comprovar a gravidez, foram até 

o hospital e descobriram que iriam ser pais. Esse foi um momento de grande alegria, mas 

foi também quando Chris viu uma cena muito chocante: “uma gaiola com três homens e 

mulheres dentro, que estavam sendo cutucados com varas. Chris percebeu que essas 

pessoas tinham esquizofrenia e eles estavam sendo abusadas por causa de sua condição”. 

O empreendedor social teria se sentido profundamente tocado por aquela situação, 

descrita como “momento crucial”, em que “ele decidiu que um dia ele iria fazer algo para 

ajudar as pessoas com doenças mentais”. Esse momento de sua trajetória de vida o teria 

orientado para, futuramente, fundar a BasicNeeds.   

4) Momentos de vida (timing of lives): 
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A história de vida de Chris é contada desde sua infância, com destaque para o fato 

de ser filho de artistas e ter tido uma criação não tradicional, indícios de que o 

empreendedor social teria desenvolvido sua criatividade e seu olhar “inovador” para as 

questões que o cercavam desde criança. Casou-se aos 21 anos, fato que descreve como 

“um fator de estabilização na sua vida, que ele se libertou a prosseguir os seus interesses 

empresariais”. 

Segue-se, então, com o momento em que entrou em contato com a realidade do 

tratamento que era dado às pessoas com doenças mentais em lugares como Malawi, fator 

norteador da fundação da BasicNeeds, em 1999. Para chegar até esse momento, 

entretanto, o empreendedor social prosseguiu com seus estudos em horticultura e 

agricultura e, depois de ter fundado e gerido duas organizações sociais anteriormente 

descritas, foi trabalhar para a Practical Action, pois queria conhecer a “inovadora 

tecnologia de combate à pobreza” da organização. Descreve seu período como Chefe 

Executivo na Practical Action como bem-sucedido, mas que “decidiu deixar o conforto e 

a segurança (...) para realizar sua visão de apoiar e capacitar os doentes mentais no 

exterior. Em 1999, ele começou do zero, mais uma vez, para fundar BasicNeeds”. Toda 

sua trajetória de vida é narrada para culminar no fato de Chris ter “desempenhado um 

papel fenomenalmente ativo no terceiro setor”.  

Nível discursivo e das práticas sociais:  

A valorização do tema do empreendedorismo social aparece no discurso do perfil 

de Chris Underhill não somente para destacar a figura do empreendedor social, mas 

também como algo a se esperar dos beneficiados. Ou seja, o objetivo da organização não 

é somente que os doentes mentais recebam tratamento médico, mas também que deem 

algum tipo de retorno às suas famílias e comunidades, por meio do trabalho. Trata-se de 

uma forma de implementar a lógica desenvolvimentista da sociedade empreendedora. 

O modus operandi da organização prevê que as famílias e as comunidades fiquem 

“encarregadas” de cuidar das pessoas que sofrem das doenças mentais. A BasicNeeds 

funcionaria, assim, como uma espécie de “franquia social” que oferece o modelo de 

atuação, com treinamentos e acompanhamento para as comunidades. Trata-se de uma 

proposta baseada em princípios mercadológicos e é vista de forma positiva por ter baixo 

custo e ser replicável. Do ponto de vista discursivo, apresenta-se como uma solução 

simples e eficaz. Entretanto, ignora a necessidade de se entender as raízes desse problema 
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de saúde e mesmo que se estabeleçam formas mais concretas de se lidar com ele, como a 

disponibilização de mais profissionais capacitados na rede de saúde pública, ou mesmo 

sanar as desigualdades sociais que levam a incidência de um número maior de pessoas 

com esse tipo de desordem nos países mais pobres. 

O sistema proposto pelo empreendedor social dá grande destaque à reinserção dos 

indivíduos atendidos ao mercado de trabalho. Essa seria uma forma de garantir que o 

beneficiado está completamente “bem” e também que ele não seja um “fardo” para a sua 

família ou comunidade. Essa atuação garantiria a “sustentabilidade” do indivíduo e 

também da organização. O uso do termo “sustentabilidade” pode ser entendido como uma 

estratégia discursiva para produzir um efeito positivo para a atuação do 

empreendedorismo social. Em última instância, prevê que o sujeito seja capaz de seguir 

com sua vida sem depender de nenhuma organização, ou seja, pressupõe a lógica da 

individualização aos beneficiados das organizações de empreendedorismo social. 

Outro ponto importante de se ressaltar é que a relação entre a organização e o 

Estado é constituída de forma a exaltar a atuação da BasicNeeds e desmerecer o papel do 

Estado, que é configurado como inapto, oferecendo soluções “inadequadas” para o 

problema da saúde mental. Essa dicotomia é mais uma forma de enaltecer o modelo 

empreendedor e, mais especificamente, o modelo do empreendedorismo social. O efeito 

que se produz, uma vez mais, é o de se validar a lógica capitalista para a busca do bem 

comum. 

A figura de Chris é construída, por meio da sua trajetória biográfica, de forma a 

apresentar desde suas raízes familiares, que teriam sido responsáveis por sua maneira 

inovadora de ver o mundo, até suas experiências profissionais que buscam exaltá-lo como 

empresário de sucesso. Vida pessoal e profissional se confundem ao longo do percurso 

narrativo, de forma a demonstrar como sua vida pessoal orientou sua trajetória de 

profissional de sucesso. Ele é destacado como “líder” de sucesso, “altamente 

reconhecido” em todo o mundo, como um empresário capaz de deixar sua zona de 

conforto para seguir sua motivação pessoal de trabalhar pelo bem comum. Esse percurso 

narrativo termina com a descrição de diversas premiações e honrarias recebidas pelo 

empresário social, como forma de legitimar sua atuação e o posicionar como um modelo 

heroico a ser seguido.  
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Perfil do empreendedor sociais no site da Schwab:  

 

Nível do texto: 

 Por meio de sua abordagem direta e objetiva, o site da Schwab oferece dados 

numéricos para contextualizar quão crítica é a situação das doenças mentais ao redor do 

mundo e, especialmente em países “em desenvolvimento”, para então apresentar a 

organização e sua atuação em 12 países. O objetivo da organização é que as pessoas “que 

foram desautorizados por conta de sua doença mental e da pobreza possam ser 

capacitados, através do suporte de autoajuda baseado na comunidade, para levar uma 

vida produtiva e positiva”. Podemos perceber a relevância da questão do trabalho, aqui 

traduzido na busca por capacitar as pessoas para que se tornem produtivas em suas 

comunidades. A organização é descrita como “amplamente reconhecida” e  

Seu modelo de custo-eficiente envolve a comunidade para aumentar a 
conscientização e identificar aqueles que precisam (...) e oferece 
oportunidades de geração de renda ou participação no trabalho 
produtivo, permitindo assim recuperações sustentáveis e reintegração 
na sociedade. 

 

 A valorização da dinâmica do mercado fica em evidência tanto no destaque que é 

dado ao modelo de baixo custo da organização quanto em relação ao que se espera 

alcançar a partir do atendimento das pessoas que serão beneficiadas, como geração de 

renda e participação no trabalho produtivo, que são vistos como critérios de reintegração 

à sociedade. Os resultados alcançados simbolizam esse objetivo: maior acesso a 

tratamentos para as pessoas que sofrem de doenças mentais e o destaque para o fato de 

Figuras 62: imagem de Chris Underhill no site da Schwab. 



 

215 
 

que “BasicNeeds ajudou 79% dos participantes a obter qualquer emprego remunerado ou 

trabalho produtivo, não remunerados”. 

 Como já observamos ser característica do site da Schwab, o texto se apresenta de 

forma impessoal. As frases destinadas a descrever a atuação da organização se iniciam 

com o sujeito “BasicNeeds” e não “Chris”, por exemplo. O perfil do empreendedor social 

aparece de maneira muito breve no item “o empreendedor”, em que se ressalta que Chris 

vem “dedicando sua vida a ajudar pessoas marginalizadas tanto no exterior e no Reino 

Unido” e também premiações que Chris recebeu nesse período, dentre as quais “Prêmio 

Skoll para Empreendedorismo Social de 2013”. 

Nível narrativo: 

1) Localização no tempo e no espaço (location in time and place):  

O texto é bastante sucinto e fornece as informações de forma objetiva. Temos 

acesso ao fato de que a organização foi fundada no ano de 2000 e, por meio das 

informações disponibilizadas no item “contexto”, é possível compreender que refletem 

as desigualdades socioeconômicas características da contemporaneidade. 

2) Vidas interligadas (linked lives):  

Por ser um texto objetivo, as conexões de vida a parecem por meio das instituições 

envolvidas ou mesmo por denominações genéricas. Assim, sabemos que BasicNeeds age 

em parceria com o ministério da saúde, com enfermeiros e voluntários para realizar o 

atendimento aos beneficiados. Entretanto, não temos nomes que permitam simbolizar 

essas conexões, como se dá no vídeo apresentado pela Skoll Foundation. Mas, apesar de 

ser construída de forma diferente, a ligação é a de que a organização é capacitada para 

ensinar demais organizações e até mesmo órgãos públicos, para que então eles possam 

ajudar localmente os doentes mentais. O papel da BasicNeeds é central, mas a figura de 

seu empreendedor social não fica tão diretamente em evidência como nos sites 

anteriormente analisados.  

3) Orientação pessoal das ações (human agency):  

Pelo texto não é possível saber qual é a trajetória de vida do empreendedor social, 

e quais os motivos que o levaram a se tornar um empreendedor social e fundar a 

BasicNeeds. O que nos é informado é que Chris Underhill vem “dedicando sua vida a 

ajudar pessoas marginalizadas” desde os seus vinte anos. Mas os detalhes de sua biografia 
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de vida não são evidenciados, como ocorre no site da Ashoka. Com isso, não temos um 

apelo emotivo tão forte ou mesmo a criação de laços de empatia com a figura do 

empreendedor social como é possível ter pela descrição de sua trajetória de vida no site 

da Ashoka.   

4) Momentos de vida (timing of lives): 

Os únicos momentos destacados no texto são o ano de fundação da organização 

(2000) e algumas participações no campo da saúde ou do empreendedorismo social, como 

o fato de ter sido um dos fundadores da OMS e do Fórum Global sobre Saúde Mental 

Comunitária. Suas premiações são também apontadas, como possível marco de sua 

jornada como empreendedor social descrito como “pioneiro” e bem-sucedido. Os 

momentos de vida que merecem destaque, de acordo com a Schwab, são os que se referem 

à atuação profissional de Chris. 

Nível discursivo e das práticas sociais: 

 O discurso apresenta como sendo o grande diferencial da organização a sua 

abordagem de não somente oferecer tratamento aos pacientes, mas também fazer com que 

se tornem “produtivos”. A lógica da produtividade é aqui apontada como indicativo de 

que uma pessoa está curada e que também não será um “fardo” para sua família ou sua 

comunidade. Podemos perceber indícios do estímulo à individualização e também à 

adoção de características “intraempreendedoras”, ou seja, que os doentes tenham uma 

“vida produtiva e positiva” e se sustentem por conta própria a partir de “oportunidades de 

geração de renda ou participação no trabalho produtivo permitindo assim recuperações 

sustentáveis e reintegração na sociedade”. 

 O culto à performance é evidenciado tanto a partir do apontamento dos números 

de atendidos da BasicNeeds, que são demonstrados como forma de sucesso da 

organização, assim como a partir do estímulo que é dado para que os beneficiados 

trabalhem e se sustentem. O discurso deixa implícito que a medida de recuperação de um 

indivíduo com uma doença mental não é somente ele não ter mais os comportamentos 

que lhe tornavam agressivo ou que faziam mal à sua saúde, mas sim o fato de se tornarem 

seres produtivos em suas comunidades. Tem-se, assim, mais uma forma de se valorizar o 

modelo capitalista. 
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 A figura de Chris Underhill se evidencia no item “o empreendedor”, a partir de 

seus importantes feitos e realizações, como o fato de ter sido um dos fundadores da OMS 

e ter recebido honrarias da rainha Elizabeth II. Essas informações têm por objetivo 

legitimar o sucesso da atuação da organização e, especialmente de seu empreendedor 

social. Ele pode ser entendido como uma celebridade em seu campo de atuação, diante 

de feitos de grande poder simbólico como esses. O processo de celebrização prevê que se 

valorize ainda mais o quadro de valores vigente. Assim, em última instância, temos a 

valorização do modelo capitalista, por meio da construção discursiva heroica da figura de 

Chris Underhill enquanto empreendedor social de sucesso.  

Síntese parcial das análises: 

As três organizações abordam a temática da melhoria das condições de vida das 

pessoas que sofrem de doenças mentais a partir de sua reinserção na sociedade por meio 

do trabalho. A Ashoka destaca que só é possível ser um “cidadão pleno” quando se é 

“economicamente ativo”. De forma similar, a Schwab indica que a forma “correta” de se 

tratar as pessoas com esse tipo de distúrbio é ao proporcionar sua “recuperação 

sustentável”, ou seja, que essas pessoas passem a ser economicamente autossuficientes.  

A Skoll Foundation se utiliza de testemunhos de beneficiados para divulgar essa 

premissa. Nesse sentido, a valorização da lógica de mercado não se dá somente pela 

atuação da organização, mas também ao atrelar a dinâmica capitalista como forma de se 

medir a recuperação completa e o bem-estar de pessoas que sofrem de distúrbios mentais. 

O sistema vigente é valorizado ideologicamente pelas três organizações, ao agenciarem 

o discurso de que a reinserção social somente é plena a partir do momento em que os 

beneficiados voltam a ser economicamente ativos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A figura do empreendedor tem se legitimado na contemporaneidade, como mais 

um sintoma da crise vivida a partir do terceiro espírito do capitalismo (BOLTANSKI e 

CHIAPELLO, 2009). Nesse momento, em que as empresas não são mais vistas como 

entidades capazes de guiar moralmente a vida das pessoas e o Estado demonstra 

incapacidade de sobrepor o interesse público às leis do mercado, emerge um projeto de 

sociedade destinado a estimular o engajamento dos trabalhadores e a manutenção do 

capitalismo. Esse é o cenário que contextualiza o discurso em torno do empreendedor: 

um profissional descrito como visionário, engajado, corajoso, resiliente, que sabe superar 

as dificuldades em busca de sua autorrealização (GIDDENS, 2002). A individualidade é 

uma característica que se sobressai, assim como o culto à performance (EHRENBERG, 

2010). Combinados, produzem o efeito de atribuir os sucessos e insucessos de um sujeito 

como sendo de sua exclusiva responsabilidade. 

 O empreendedor social une as características de um empreendedor à busca pelo 

bem comum, o que lhe atribui uma aura mítica, de herói olimpiano (MORIN, 2011) capaz 

de “salvar” o mundo. Do ponto de vista sociocultural, o mito tem valores transcendentais, 

que rementem à origem dos sujeitos, conforme aponta Eliade (1972). Já a perspectiva da 

comunicação revela sua constituição como um agente que oferece segurança diante de 

cenários de incertezas (MORIN, 1973). E a sua construção discursiva nos permite ver que 

o mito, por ser uma forma consolidada, possui sentido restrito, esvaziado, não 

questionado (BARTHES, 2012). 

 Assim, ao se consolidar como mito, o empreendedor social dá voz a um discurso 

esvaziado, porém reconfortante. As propostas de sociedade elaboradas pelos 

agenciadores – no caso, as três organizações analisadas (Ashoka, Schwab e Skoll 

Foundation) - são descritas como revolucionárias, capazes de construir novos mundos 

possíveis (LAZZARATO, 2006). Entretanto, um olhar mais atento revela que esses 

mundos possíveis se restringem ao plano discursivo, apesar de se produzir uma espécie 

de efeito “tranquilizador”, de que as desigualdades sociais serão sanadas facilmente pela 

brava atuação desses heróis de todos os dias, agentes que seguem sua vocação e atendem 

o “chamado” em busca do bem comum.  

 A temática da busca pelo bem comum se apresenta como algo acima de 

questionamentos e apolítica, quando sabemos que a questão ideológica não se restringe a 
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engajamentos partidários. A economia tem, sim, uma dimensão ideológica incontornável.  

Os discursos que se mostram favoráveis a ajudar uma causa social são vistos como 

positivos e válidos, e aparentemente neutros tanto do ponto de vista político quanto 

ideológico.  No entanto, como pudemos observar por meio das análises das narrativas 

apresentadas pelos empreendedores sociais, há fortes demarcações ideológicas, por mais 

que apareçam de forma implícita.  

 Uma dessas marcas é a relação entre empreendedorismo social e Estado. É 

recorrente o discurso antagônico entre o empreendedor social, que é apontado como ágil, 

capaz, inovador e competente, em oposição ao Estado, descrito como moroso, retrógrado, 

incompetente e até mesmo corrupto (como foi observado no discurso da organização 

Riders for Health da Ashoka em relação ao governo de Gana). A partir desse dialogismo, 

é enaltecida a figura do empreendedor social - e a voz agenciadora por trás dele – em 

detrimento do Estado. Entretanto, há uma série de incoerências não somente conceituais, 

mas também práticas que envolvem esse discurso. Muitas das organizações criticam a 

atuação ou falta de atuação do Estado, mas se utilizam do aparelho estatal para que 

possam funcionar.  

 Iremos apontar, comparativamente, quais estratégias discursivas adotadas por 

cada uma das instituições (Ashoka, Schwab e Skoll Foundation), enquanto vozes 

agenciadoras dos empreendedores sociais, suas similaridades e discrepâncias e de que 

forma cada uma constrói seu projeto de sociedade. De forma geral podemos observar que 

as três apresentam uma incongruência estrutural, referente à incompatibilidade entre o 

plano discursivo e o plano de atuação. Do ponto de vista do plano do discurso, todas 

apresentam projetos de sociedade construídos a partir do empreendedorismo social e que 

manifestam sua capacidade de solucionar os problemas sociais da contemporaneidade, 

baseando-se na retórica da performance empreendedora. 

 No entanto, essas “comunidades imaginárias” não se realizam no plano das 

práticas sociais, restringem-se a práticas discursivas. Como pudemos observar pelas 

análises das narrativas, as propostas de atuação social são fragmentadas. Cada 

empreendedor social parte de seu campo de atuação profissional prévio para realizar uma 

proposta de caráter social e, a partir daí, “salvar o mundo”. Nem mesmo os agenciadores 

são capazes de articular seus empreendedores sociais para que os projetos sejam 

integrados e possam abranger mais elos em uma mesma cadeia. 
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 Se observarmos, por exemplo, o tema da saúde a partir dos discursos analisados, 

várias organizações se candidatam a atender a essa causa, cada uma a partir de um 

determinado foco de atuação (produção de medicamentos, cuidado com a família, 

transporte de profissionais de saúde e de medicamentos), que é descrito como o principal 

ponto de atenção. Entretanto, não há qualquer tipo de conexão entre a OneWorld Health, 

produtora de medicamentos, e a Riders for Health, destinada a distribuí-los. Revela-se 

que a proposta de atuação comunitária das organizações não acontece na prática, e não é 

estimulada por nenhuma das três organizações que contemplam essas empreendedoras 

sociais (Victoria Hale e Andrea Coleman). Ou seja, no plano da ação, temos propostas 

fragmentadas de sociedade. 

 Outro fator recorrente nas narrativas dos empreendedores sociais que indica a 

incoerência da proposta discursiva é a projeção do aumento do número de atendidos como 

um fator de sucesso. Rodrigo Baggio (fundador do Central for Digital Inclusion), Andrea 

Coleman (fundadora do Riders for Health) e Chris Underhill (fundador do BasicNeeds), 

por exemplo, apontam de forma positiva o aumento no número de atendimentos e 

projetam esse crescimento para os próximos anos. Se a proposta do empreendedorismo 

social como um todo prevê uma sociedade mais justa, com a diminuição das 

desigualdades sociais, o ideal seria que o número de atendidos pelas instituições ficasse 

cada vez menor, pois se diminuiria a necessidade dessa forma de apoio, até que as 

instituições não fossem mais necessárias, pois não haveria mais “sofrimento” (a palavra 

“Ashoka”, em sânscrito, significa “ausência de sofrimento”). 

 Os empreendedores sociais reforçam em seus discursos que suas propostas para 

mudar o mundo não se baseiam em assistencialismo, que é visto de forma negativa, como 

um processo de dependência. Entretanto, há dois pontos a serem destacados: inicialmente, 

se considerarmos o fato de que as instituições preveem o aumento do número de 

atendidos, elas estão, em última instância, reforçando o caráter assistencialista da 

sociedade como um todo, já que a necessidade de organizações para ajudar outras pessoas 

estará ainda maior. O segundo ponto se refere a casos mais específicos, em que os sujeitos 

possam não conseguir alcançar autonomia, como é o caso de pessoas com alguns tipos de 

doenças mentais (como vimos na análise referente à instituição de Chris Underhill – 

BasicNeeds).  

O trabalho aparece como eixo norteador do sucesso das organizações e a todo 

momento se reitera a ideia de que os indivíduos, após contarem com algum apoio das 
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instituições, conseguem seguir com suas vidas, como “cidadãos produtivos” (conforme 

destaca Armínio Fraga no vídeo da Associação Saúde Criança). Entretanto, há casos em 

que essa dinâmica não é possível, mas, nas propostas que pudemos analisar, o sujeito não 

é considerado um ser social se não está integrado à sociedade enquanto trabalhador. 

 Vale ressaltar que não se trata de uma crítica às práticas realizadas pelos 

empreendedores sociais em si, mas ao sentido social dado a esse ator social e sua atuação, 

que promove um tom tranquilizador. Enquanto esse tom tranquilizador passa a mensagem 

de que “algo está sendo feito”, esvazia-se o debate sobre uma mudança estrutural efetiva, 

reitera-se o sistema hierárquico que permite que as desigualdades sociais ocorram, que se 

mantenham as lógicas mercadológicas e o tom assistencialista. Ao empreendedor social 

se reserva um local elevado, no Olimpo, em que ele se posiciona em relação aos que 

precisam de ajuda, sem que haja a possibilidade efetiva de nivelamento.  

 De uma forma geral, as narrativas presentes nos sites das três organizações 

obedecem uma dinâmica comum. O modelo discursivo se inicia com a contextualização 

das desigualdades socioeconômicas, mas, ao longo das narrativas, esse aspecto é 

silenciado, resumindo-se à “oportunidade” para a solução empreendedora. A solução é 

apresentada de forma simples e direta, pela atuação das organizações, a partir da lógica 

desenvolvimentista da sociedade empreendedora. Entretanto, cada uma das três 

instituições possui um lugar de fala específico, que é apresentado por meio das histórias 

de vida dos empreendedores sociais. As narrativas os tornam heróis, e cada agenciador o 

faz de forma distinta, conforme pudemos observar por meio das análises. 

 A Skoll Foundation se utiliza da técnica do storytelling e a estética documental 

em seus relatos. Além das narrativas de vida dos empreendedores sociais, que podem 

aparecer de forma explícita ou implícita, temos também a recorrência do uso de 

depoimentos de pessoas beneficiadas pela instituição. Por meio desse tipo de conexão se 

estabelece uma forma de empatia com o espectador, para que se possa mostrar de forma 

“realista” os resultados da organização. Além disso, a presença da figura humana em 

estado de fragilidade é um local adequado para surgir o “salvador”, personificado na 

imagem do empreendedor social.  

 Os empreendedores sociais aparecem predominantemente na posição de 

entrevistados, reconstruindo o passado a partir de suas memórias. Nesse movimento 

narrativo é possível observar uma mesma estrutura discursiva: contexto de desigualdade 
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social, a figura emblemática e heroica do empreendedor social, que se incomoda diante 

do cenário de desigualdade social e que aplica suas qualidades técnicas ao “sonho” de 

resolver a problemática apontada. Dificuldades aparecem no caminho, mas o 

empreendedor social, resiliente e eficaz, é capaz de superá-las, de operar verdadeiros 

“milagres”, como destaca Vera Cordeiro ou realizar o “impossível”, como diz Victoria 

Hale. Os filmes se encerram com tom alegre, promessa de um mundo melhor e, em muitos 

casos, com a projeção do aumento de pessoas atendidas e de locais de atendimento. Trata-

se de uma estratégia discursiva de forte apelo emocional, linear, capaz de simplificar a 

questão social abordada como problema inicial, já que as causas das desigualdades 

socioeconômicas não são problematizadas. 

 Por mais que a Skoll Foundation privilegie o tom emocional em sua estratégia 

discursiva, notamos o uso de referenciais pragmáticos para atribuir legitimidade aos seus 

empreendedores sociais: o endosso do discurso competente de atores sociais de outros 

campos de atuação, especialmente ligados à economia. Dessa forma, valoriza-se não 

somente a atuação da organização social que está sendo relatada no vídeo, mas também 

a dinâmica do empreendedorismo e, mais especificamente, do empreendedorismo social 

– que reforçam a lógica capitalista - como melhor projeto de sociedade com vistas ao 

futuro.  

 Já a Ashoka possui uma abordagem distinta. Os empreendedores sociais são 

apresentados a partir de um texto roteirizado. Apesar de haver um item específico para 

que falem sobre suas trajetórias de vida (o item “a pessoa”), os empreendedores sociais 

protagonizam toda a estrutura discursiva e por isso personificam suas organizações. 

Produz-se o efeito de sentido de que, para se alterar as desigualdades socioeconômicas 

basta haver uma pessoa bem-intencionada, com um sonho, capacidade técnica e muita 

coragem. A organização fica em segundo plano, e é o perfil do empreendedor social que 

se destaca. A estrutura apresentada no site proporciona linearidade narrativa com o efeito 

de simplificação bastante similar aos discursos da Skoll Foundation. Não é levada em 

consideração a complexidade de algumas realidades ali apresentadas, como, por exemplo, 

o caso de Sakena Yakoobi e sua organização, que atua no Afeganistão, país demarcado 

por décadas de embates político-religiosos de difícil solução. Entretanto, o tom que se 

produz é que a iniciativa da empreendedora será capaz de fornecer um futuro “brilhante” 

ao país.  
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 As disparidades socioeconômicas aparecem logo no início, como forma de 

justificar a necessidade da atuação do empreendedor social. Em momento algum se 

questionam os motivos da permanência das desigualdades socioeconômicas, trata-se de 

uma informação que é apresentada como uma característica inerente à nossa sociedade, o 

que reforça, uma vez mais, a simplificação da forma como as questões sociais são 

abordadas. Ao longo do percurso narrativo é recorrente que as questões sociais percam 

relevância ou mesmo desapareçam. Ganham destaque as informações referentes ao 

sucesso das organizações e o tom positivo da projeção para o futuro, como forma de 

valorizar a atuação do empreendedor social, de seu agenciador e do sistema vigente como 

um todo. 

 As narrativas biográficas, presentes no item “a pessoa”, exemplificam de que 

forma a história de vida de cada um desses atores sociais foi responsável pela sua 

constituição enquanto empreendedor social. O passado é revisitado, a partir do momento 

em que a história é contada. Atribui-se, assim, a coerência narrativa para que seja possível 

alçar a figura do empreendedor social ao patamar heroico. Esse movimento de elevar o 

empreendedor social ao patamar heroico se dá a partir das organizações que os agenciam. 

As narrativas biográficas apresentam ainda uma combinação modelar: autorrealização 

pessoal/profissional aliada ao bem comum.  

Tanto nos relatos apresentados pela Skoll Foundation quanto pela Ashoka, 

observamos a recorrência dos chamados turning points (“pontos de virada”), também 

como forma de atribuir coerência às trajetórias de vida dos empreendedores sociais e, de 

certa forma, naturalizar o empreendedorismo social. Esse processo de resgate de um 

momento específico da trajetória de vida tem por objetivo gerar o efeito de projeção e 

identificação em relação a espectadores e leitores. É uma forma de apresentar o caráter 

humano do empreendedor social (que até então, tinha uma vida comum), e também seu 

patamar mítico, a partir do momento em que muda a sua vida para se tornar um herói em 

busca do bem comum.  

Trata-se de uma estratégia marcadamente narrativa, como observamos, por 

exemplo, por meio da história de Victoria Hale. A empreendedora social dá ênfase a dois 

momentos de transformação distintos em sua trajetória de vida, um no vídeo Skoll e outro 

no site da Ashoka. Ou seja, sua história de vida foi relatada a partir de marcos específicos, 

possivelmente elencados como mais relevantes por cada um dos agenciadores. 
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Os relatos apresentados pela Schwab são pragmáticos, diretos e concisos. 

Estruturalmente se assemelham aos da Ashoka, especialmente por ter um espaço dedicado 

para o empreendedor social (denominado “o empreendedor”). As organizações sociais 

são apresentadas como negócios, e não tão diretamente personificadas nas figuras de seus 

fundadores, como ocorre na Ashoka. A contextualização do cenário socioeconômico é 

fortemente marcada por dados numéricos, assim como o resultado da atuação das 

organizações é apresentado do ponto de vista quantitativo. 

A maioria das organizações apresentadas são definidas como de modelo “híbrido 

não lucrativo”, ou seja, pressupõe-se que haja retorno financeiro para a manutenção da 

instituição. Por envolver alguma espécie de lucro, mesmo que não seja um objetivo final 

do projeto, os empreendimentos sociais em questão se assemelham a um empreendimento 

normal, com fins lucrativos. Entretanto, o uso do termo “não lucrativo” busca amenizar 

essa associação direta. Cria-se, dessa forma, uma espécie de “modelo de negócios do 

bem”, que está inserido dentro da estrutura capitalista (visto que prevê retornos 

financeiros), mas para a utilização em prol do bem comum. Uma vez mais vemos a lógica 

do bem comum como forma de demonstrar uma aparente neutralidade político ideológica 

e a consequente naturalização do sistema vigente. 

 A história de vida dos empreendedores sociais é apresentada a partir de 

informações mais objetivas, como formação acadêmica, trajetória profissional, outras 

organizações das quais fazem parte e, especialmente, as premiações recebidas por esses 

atores sociais. O endosso proporcionado tanto pelas premiações quanto pelas outras 

organizações funciona como forma de legitimação. A Schwab, enquanto, voz agenciadora 

por trás desses discursos se distingue das demais, por privilegiar a celebrização do 

empreendedor social e sua valorização a partir de sua trajetória profissional.  

 Em última instância, as análises nos levaram a ver que as três instituições 

restringem sua atuação ao plano discursivo. Não há uma organização efetiva da atuação 

dos empreendimentos sociais ou mesmo a promoção da articulação entre esses atores 

sociais. O que temos é a mercadorização dos discursos dos empreendedores sociais e dos 

beneficiados por suas organizações. Suas histórias de vida são revisitadas, reconstruídas, 

para que possam ser publicizadas e expostas nos sites da Ashoka, Schwab e Skoll 

Foundation, como forma de valorização do mercado para o bem comum.  
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