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RESUMO  

  

A presente pesquisa analisa as postagens da Universidade da Correria 

em seus perfis do Facebook e do Instagram com o objetivo de verificar de que 

maneira esses atores sociais dialogam, se comportam e se engajam diante 

dessa ideologia neoliberal que se apresenta a partir da cultura empreendedora. 

A hipótese é a de que houve popularização do capitalismo flexível.  No ano de 

2013 foi criada a Universidade da Correria, cujo objetivo é estimular os jovens 

da periferia a criarem e gerirem o seu próprio negócio. O idealizador do projeto, 

Anderson França, define o empreendedorismo como um ato de resistência. Por 

outro lado, percebemos, por meio desse movimento, que se coloca como uma 

alternativa que não exige um nível superior, não tem carteira assinada, como 

uma forma de engajar os indivíduos nesse novo capitalismo, o flexível.  Esse 

novo capitalismo apresenta uma nova cultura e dissemina as práticas 

neoliberais, popularizando essas práticas e culminando em uma nova forma dos 

indivíduos enxergarem o empreendedorismo, que vai além da vocação ou 

necessidade, passando a ser uma visão de mundo, os transformando em 

sujeitos empresariais.  

PALAVRAS-CHAVE: Universidade da Correria, Capitalismo Flexível, 

Neoliberalismo, Empreendedorismo.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

  

This research analyzes the University of Correria's posts in their Facebook 

and Instagram profiles in order to verify how these social actors dialogue, behave 

and engage in the face of this neoliberal ideology that emerges from the 

entrepreneurial culture. The hypothesis is that flexible capitalism was 

popularized. In 2013, the University of Correria was created, whose objective is 

to encourage young people from the periphery to create and run their own 

business. The project's creator, Anderson França, defines entrepreneurship as 

an act of resistance. On the other hand, we realize, through this movement, that 

it stands as an alternative that does not require a higher level, has no signed 

portfolio, as a way to engage individuals in this new capitalism, the flexible. This 

new capitalism introduces a new culture and disseminates neoliberal practices, 

popularizing these practices and culminating in a new way for individuals to see 

entrepreneurship, which goes beyond vocation or need, becoming a worldview, 

transforming them into business subjects.  

  

  

KEYWORDS: University of Correria, Flexible Capitalism, Neoliberalism, 

Entrepreneurship.  
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Introdução  

  

O presente trabalho compreende e analisa as transformações no mundo 

do trabalho está que estão atreladas à cultura do novo capitalismo.  Desta 

maneira, investiga, a partir de uma análise documental, de que maneira essa 

nova cultura, que permeia essa nova fase do capitalismo, resulta em um 

engajamento por parte dos trabalhadores e que como consequência, a hipótese 

de que houve popularização do capitalismo flexível no país. Para isso, foi 

utilizado, como estudo de caso e exemplo dessa nova lógica, a Universidade da 

Correria.   

A Universidade da Correria é uma iniciativa da Dharma ACC, Agência de 

Comunicação e Criatividade. Fundada no Complexo da Maré, em 2011, a 

Dharma se dedica a incentivar e colaborar com pequenos empreendedores em 

favelas cariocas e compartilhar conhecimento com foco na criação e 

gerenciamento de negócios. A Universidade da Correria é o conjunto de módulos 

de aprendizado com foco em modelagem, prototipagem e criação e 

gerenciamento de negócios, especialmente em territórios populares. O curso tem 

a duração de três meses e é dividido em módulos que preparam, reciclam e 

agregam mais conhecimentos para empreendedores populares, interessados em 

desenvolver negócios e, ao mesmo tempo, aproveitar de maneira inteligente e 

ao máximo os poucos recursos que possuem. Segundo o seu material de 

divulgação, com uma linguagem atual, dinâmica, sem excentricidades e 

utilizando os saberes já desenvolvidos pelos empreendedores em suas histórias 

de vida, muitas vezes, customizando a linguagem de negócios utilizada em 

universidades ou consultorias, para a compreensão popular. O indivíduo não 

precisa esperar ser mandado embora para que, por necessidade, se veja 

obrigado a empreender. Ele pode empreender e ser dono do seu próprio negócio. 

Porque, “empreender é um ato de resistência. ” (FRANÇA, 2013)  

O próprio nome do projeto Universidade da Correria já faz alusão a essa 

nova lógica do capitalismo flexível. Está relacionado também, ao momento em 

que no Brasil, os movimentos sociais ganham força e aumenta a preocupação 

com identidade, cidadania, reconhecimento de classes e a ideia de 
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pertencimento.  As favelas, que têm sido construídas como locais de resistência, 

passam a existir enquanto território de representação, luta e expressão popular 

em resposta ao entendimento de que, como comumente são vistas, como 

território inimigo que precisam ser pacificados para serem integradas. Sobre esta 

nova visão sobre as favelas Velazco e Tommasi (2013) explicam:  

A difusão de imagens positivas na mídia, sobretudo na digital, 
espaço privilegiado para a divulgação dos projetos de ONGs e 
governos, nomeiam a favela não mais como lugar do tráfico, da 
violência, do perigo, do medo e sim, como lugar da solidariedade, 
da riqueza cultural, artística e estética, num discurso que exalta a 
capacidade empreendedora e criativa da população local. 
(VELAZCO e TOMMASI, 2013, p.20)  

A Universidade da Correria se mantém por meio da venda de camisas, 

pois os seus alunos não pagam mensalidade para realizar o curso promovido. 

Interessante destacar também a forma de divulgação das ações do projeto. O 

Instagram, o Facebook e o Youtube são os meios de comunicação utilizados 

para dar visibilidade a Unicorre e isso só foi possível em função do surgimento 

das redes sociais e a forma como ela é utilizada no país, mesmo nas camadas 

populares.  

O trabalho foi dividido em três capítulos. O primeiro capítulo traz a 

fundamentação teórica da pesquisa. Este capítulo foi subdividido a partir de uma 

construção cronológica do entendimento sobre a justificação do trabalho 

(vocação, necessidade e engajamento ou visão de mundo). Para 

compreendermos essa nova cultura do capitalismo contemporâneo e a 

concepção do neoliberalismo, utilizamos autores como Pierre Dardot, Christian 

Laval (2016), Richard Sennett (2000), Luc Boltanski e Éve Chiapello (2009).  

Neste sentido, alguns autores como Dardot e Laval (2016) afirmam que a 

grande inovação da tecnologia neoliberal é vincular diretamente a maneira como 

o homem é governado à maneira como ele próprio “se governa”, relacionando 

essas mudanças a partir das estruturas (instituições), partindo do macro para 

entender o micro.   

De acordo ainda com Dardot e Laval, o neoliberalismo pode ser 

interpretado como uma racionalidade, que além de estruturar e organizar a ação 
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dos governantes orienta também a própria conduta dos governados. O 

neoliberalismo é, desta maneira, a razão do capitalismo contemporâneo, o que 

vai além de uma ideologia ou uma política econômica.  

Por outro lado, Boltanski e Chiapello (2009) apresentam esta fase como 

sendo a do 3º Espírito do Capitalismo, a partir do conceito de capitalismo flexível 

em que eles enfatizam também como os atores econômicos enxergam a 

realidade e justificam as suas ações. É a ideia que apresentam de que a 

sociologia da dominação se tornou a sociologia da aceitação da dominação. 

Partindo do micro para compreender o macro. É justamente essa crítica que 

Boltanski faz a outros autores como Bourdieu, Marx e Focault, pois segundo ele, 

ignoram o conhecimento que os próprios atores detêm sobre o mundo social.  

Para Boltanski e Chiapello, o salário, a ameaça da fome e do desemprego 

já são a justificativa necessária para engajar o trabalhador no capitalismo. A 

qualidade desse engajamento “espírito” depende, segundo eles, da aceitação 

dos argumentos que valorizam os benefícios individuais e as vantagens coletivas 

desse empenho por parte dos trabalhadores.   

Sennett (2000) explica que essa nova cultura do capitalismo trouxe como 

consequência a flexibilidade nas relações de trabalho e propõe a substituição de 

todo o tipo de estrutura mais rígida de trabalho, como por exemplo, o modelo 

hierárquico de pirâmide pelo modelo de organização em redes. Nessa nova 

lógica da flexibilidade, o trabalhador deve estar sempre disposto a correr riscos.  

No segundo capítulo intitulado por “Na mão ou contramão do 

neoliberalismo? ” o trabalho aponta alguns dos movimentos, que de certa 

maneira, culminaram na disseminação das práticas neoliberais. Na tentativa de 

agir em defesa da população ou lhes servir como ferramenta para fugir da 

imposição em que o sujeito é submetido, as redes sociais, os movimentos sociais 

e o incentivo a formalização dos trabalhadores por conta própria acabaram 

também fortalecendo ainda mais a popularização do capitalismo flexível. Desta 

forma, subdividimos os capítulos para entender cada uma dessas ferramentas 

de defesa que colocou os trabalhadores ainda mais “na mão” do neoliberalismo.  
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O terceiro e último capítulo é a apresentação do estudo de caso. Como 

dito anteriormente, o objetivo é perceber como a Universidade da Correria 

exemplifica as práticas neoliberais que, não só são vivenciadas pelo trabalhador, 

como elas são internalizadas e naturalizadas por eles.   

Assim, a pesquisa é justificada pela importância na compreensão das 

concepções do sistema capitalista contemporâneo a partir das diferentes 

interpretações sobre essa nova ideologia neoliberal e o surgimento de uma nova 

cultura do capitalismo. Estas transformações no campo da sociologia econômica 

estão presentes nos trabalhos de Luc Boltanski e Éve Chiapello em O Novo 

Espírito do Capitalismo, Richard Sennett em A Corrosão do Caráter e também 

são interpretadas por Pierre Dardot e Cristian Laval em A Nova Razão do Mundo.  

Neste sentido, há relevância no trabalho para o campo da sociologia 

econômica por partir de um objeto que se propõe a demonstrar de que maneira 

essa nova cultura do capitalismo está de fato culminando em uma nova razão de 

agir por parte das classes populares, a partir dessa lógica do engajamento em 

que o indivíduo, a partir de seus valores sociais e motivação própria, podem 

empreender e dessa maneira existir no mundo.  

O objetivo geral deste trabalho é analisar as transformações no mundo do 

trabalho a partir do entendimento sobre o capitalismo contemporâneo, de acordo 

com as concepções trabalhadas pelos autores da discussão teórica e de como 

eles definem essa nova cultura do capitalismo e demonstrar como a 

Universidade da Correria exemplifica tais transformações. Neste sentido, será 

apresentado como estas transformações, intituladas pelos autores como o 

terceiro espírito do capitalismo, a nova razão do mundo ou ainda como o próprio 

capitalismo flexível contribuíram para a popularização desta nova lógica, a partir 

do pressuposto de que estas novas formas de trabalho engajam os indivíduos 

no caminho da aceitação e inserção de práticas neoliberais.  

Nos objetivos específicos, foi analisado o desdobramento do objetivo geral 

da seguinte maneira:  
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a) De que maneira a Universidade da Correria utiliza as redes sociais 

(Facebook e o Canal do Youtube) como fonte de disseminação de 

práticas empreendedoras e do capitalismo flexível;  

b) Como os movimentos sociais contemporâneos serviram como pano de 

fundo para que a Unicorre se consolidasse como um projeto de 

empreendedores populares;  

A hipótese deste trabalho é a de que houve popularização do capitalismo 

flexível no Brasil e esta popularização não está somente atrelada ao 

neoliberalismo, mas também ao crescimento dos movimentos sociais na 

contemporaneidade e ao surgimento das redes sociais e como elas podem ser 

utilizadas como fonte de disseminação de identidade que dão legitimidade às 

lutas das minorias sociais no país.   

A pesquisa empírica foi realizada a partir da análise documental, com 

pesquisas nos perfis de redes sociais, com um propósito descritivo e explicativo. 

A abordagem utilizada foi qualitativa para que através dela fosse possível 

compreender o fenômeno proposto que é a identificação de práticas neoliberais 

e a popularização do capitalismo flexível.  

Como material empírico foi realizada a análise dos seguintes sites e perfis 

de rede social: Perfil da Unicorre no Facebook (consideramos todas as 

postagens realizadas durante o ano de 2013 e 2018) e no Canal da Unicorre no 

Youtube (analisamos os 16 vídeos publicados).  
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1 A Justificação do Trabalho no capitalismo (de Weber ao capitalismo  

Flexível)  

Boltanski (2013) explica que a sociologia da dominação se tornou a 

sociologia da aceitação da dominação. É a partir desta afirmação que iniciaremos 

este trabalho.  

Boltanski e Chiapello (2009) iniciam o livro O novo Espírito do Capitalismo 

traçando uma trajetória do capitalismo em suas fases. Focando principalmente 

em suas reinvenções, se atendo em duas décadas como referência (1960 e 

1990) e comparando os dois momentos distintos do capitalismo e mais do que 

isso, comparando o modelo de gestão empresarial, o perfil dos empresários, o 

surgimento de novos perfis profissionais e principalmente as alterações das 

características dos trabalhadores.  

Importante salientar, entretanto, que segundo a obra dos autores em 

questão, o capitalismo foi dividido em três momentos ou etapas do espírito do 

capitalismo. Esses momentos distintos deveriam oferecer recursos que 

respondessem as seguintes questões, como enumeram os autores:  

  

Em que o engajamento nos processos de acumulação 
capitalista é fonte de entusiasmo, inclusive para aqueles 
que não são necessariamente os primeiros beneficiários 
dos lucros realizados? – Em que medida aqueles que se 
empenham nos cosmos capitalista podem ter certeza de 
garantias mínimas para si e para seus filhos? - Como 
justificar, em termos de bem comum, a participação na 
empresa capitalista e defender, contra as acusações de 
injustiça, o modo como ela é dinamizada e gerida? 
(BOLTANSKI E CHIAPELLO, 2009, p. 48 e 49)  

  

Assim, os autores definem as três fases do espírito do capitalismo da 

seguinte forma: o primeiro diz respeito a existência de “uma moral de poupança, 

dotado de valores de autocontrole, comedimento, restrição, labor, regularidade, 

perseverança e estabilidade, aplicadas nas empresas” (BOLTANSKI E 
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CHIAPELLO, 2009, p.189). O segundo momento foi a separação entre a vida 

privada e profissional, havendo uma mudança na relação entre o indivíduo com 

o trabalho.  Já o terceiro momento é marcado pela mudança do trabalhador tanto 

em sua relação com o dinheiro quanto com o trabalho e em sua relação com ele 

mesmo. O novo espírito do capitalismo é definido como a ideologia que explica 

o engajamento, ou seja, esse espírito que faz com que o trabalhador aceite os 

argumentos que valorizam os benefícios individuais e as vantagens desse 

empenho por parte desses atores sociais.   

1.1 - Vocação:  

Detalhando melhor o primeiro momento, baseados nas ideias de Max 

Weber, Boltanski e Chiapello vão explicar que aquele espírito do capitalismo 

remetia ao conjunto de motivos éticos que motivavam os empresários e 

favoreciam a acumulação do capital. Essa emergência do capitalismo instaurou 

uma nova relação moral entre os indivíduos e seu trabalho, definida a partir de 

uma vocação.  

Antes de tudo é importante situarmos em quê contexto e qual era o 

cenário que Weber estava inserido e mergulhava suas teorias. Sabemos que o 

capitalismo de hoje está longe de ser aquele capitalismo vivido por Weber no 

século XIX e por este motivo, faz-se necessário pontuá-lo. A contribuição 

sociológica e o legado deixado por ele são indiscutíveis. Entretanto, devemos 

considerar que, assim como o capitalismo mudou, o protestantismo não 

permanece como quando se apresentou naquele período.  

Em seu livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, Weber 

apresenta o tipo ideal de conduta religiosa que contribuiu para o 

desenvolvimento do capitalismo. Assim, Weber analisou os seguintes 

seguimentos do protestantismo: calvinismo, pietismo, metodismo e seitas 

batistas.  

Segundo Weber, o ascetismo católico não teria como influenciar o 

capitalismo uma vez que a resignação de seus fiéis almeja a recompensa da 

vida após a morte. Por outro lado, a religião oriental, por conta da lei do karma, 

mantém o ascetismo extramundano.  
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Assim, demonstra como em países de composição religiosa mista, “a 

maior parte dos homens de negócio, donos de capital e trabalhadores 

especializados e o pessoal mais habilitado técnica e comercialmente das 

modernas empresas é protestante. ”.  

Entretanto, é importante salientarmos que, essa maior participação dos 

protestantes em cargos mais altos das modernas empresas, deve ser explicada 

a partir de um passado histórico onde a filiação religiosa era causa 

determinante para a condição econômica do indivíduo. Neste sentido, 

consideramos também que os domínios do antigo império e cidades mais ricas, 

aderiram ao protestantismo no século XVI.  

Weber destaca também a coincidência de que os países que tiveram o 

maior crescimento econômico foram também os que viveram mais 

intensamente a revolução dentro da igreja ou que nomeamos como a Reforma 

Protestante. Este fato, porém, não significou um menor controle da Igreja, mas 

sim uma crítica contundente de como o controle era severamente imposto pela 

Igreja Católica antes da reforma.  

Outro fator determinante da maior incidência de protestantes nos 

maiores cargos e como consequência, a contribuição para o desenvolvimento 

do capitalismo, deu-se ao investimento dos países protestantes em maior 

escala do que os países católicos em colocar seus filhos em instituições que 

os prepararam para os estudos técnicos e ocupações comerciais e industriais.  

  

Em outras palavras, entre os diaristas católicos parece 
preponderar uma forte tendência a permanecerem em suas 
oficinas a se tornarem com frequência mestres-artesãos, 
enquanto os protestantes são fortemente atraídos para as 
fábricas, para nelas ocuparem cargos superiores de mão-
deobra especializada e posições administrativas. (WEBER, 
2004, p.39).  

  

Observamos também o fato de que os protestantes, independente do 

cargo que exerciam, sendo maioria ou minoria, mostraram uma tendência ao 

desenvolvimento do racionalismo econômico, o que não era visto da mesma 

maneira entre os católicos, independentemente de sua situação econômica. 
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Essa circunstância é explicada a partir de suas crenças religiosas e não apenas 

a partir de situações efêmeras, históricas e políticas.  

A partir dessas características que culminaram na maior participação 

dos protestantes no desenvolvimento do capitalismo, Weber se propôs a 

compreender as peculiaridades de cada um dos seguimentos do 

protestantismo. Superficialmente analisando o comportamento dos adeptos ao 

protestantismo, diríamos que estes têm uma menor propensão as ofertas 

mundanas por seguirem uma doutrina voltada para a prática da fé, em busca 

do desenvolvimento espiritual e distanciamento dos “prazeres do mundo”.  

De acordo com Weber, o modo de vida do católico, com seus ideais 

ascéticos, era alvo de crítica dos protestantes enquanto os católicos 

defendiam-se também com críticas acerca do materialismo ser resultado da 

secularização dos ideais protestantes. Ainda sobre este entendimento Weber 

argumenta:  

Se quisermos encontrar uma relação interna entre certas 
expressões do velho espírito protestante e a cultura capitalista 
moderna, deveremos tentar encontrá-la, bem ou mal, não na 
alegria de viver mais ou menos materialista, ou menos 
antiestética, mas em suas características puramente religiosas. 
(WEBER,2004, p.43)  

  

Ao citar um escritor contemporâneo, Benjamin Franklin, para definir um 

católico e um protestante, o autor utilizou um provérbio chinês que diz “Coma 

ou durma bem” e neste sentido, de acordo com ele, o protestante prefere comer 

bem e o católico, dormir sossegado.  

É claro que esta doutrina religiosa protestante, em sua grande maioria 

de origem Calvinista, tem uma explicação histórica e parte do entendimento 

inicial de que a motivação de suas práticas estava relacionada à finalidade que 

era a busca pela salvação. Assim, seus adeptos entendiam que a 

consequência de sua vida na terra faria com que estes fossem salvos. Como 

de acordo com esta doutrina religiosa, os escolhidos já nascem predestinados 

e o que de fato eles poderiam fazer para saber se foram os escolhidos era 

buscar prosperidade profissional e fugir do ócio. Conquistando esta 

prosperidade profissional era como receber um sinal divino de sua salvação. A 
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partir deste entendimento, os protestantes tinham o seu trabalho como vocação 

e não separavam sua vida profissional da espiritual porque a entendiam como 

uma extensão de sua vida religiosa.   

Além disso, entendiam que por serem os escolhidos precisavam ter uma 

vida voltada ao trabalho e sem perdas de tempo. Desprezava a preguiça, a 

luxúria e buscavam uma vida íntegra em sua plenitude, pois precisavam fazer 

esta separação com os que não foram os escolhidos para serem reconhecidos 

como os que seriam salvos. Ora, se tinham uma vida predestinada, precisavam 

agir como os “eleitos” por Deus.  

De acordo com Boltanski e Chiapello, a figura central deste primeiro 

momento é a do burguês (os detentores dos meios de produção), que eram 

conhecidos pessoalmente por seus empregados. O destino das empresas 

estava associado aos destinos de uma família.  

  

1.2 - Necessidade  

Entrando mais a fundo no 2º espírito do capitalismo notamos que a 

exigência recai em menor escala sobre o empresário individual e mais sobre a 

organização. Assim, a figura principal deixa de ser o burguês e passa a ser o 

diretor (dirigente assalariado). Neste sentido, este momento desenvolve de 

forma mais natural e eficaz a literatura de gestão empresarial.  

  

Diferentemente do acionista que procura aumentar a riqueza 
pessoal, é habitado pela vontade de aumentar ilimitadamente o 
tamanho da firma que dirige. Com o fim de desenvolver uma 
produção de massa, baseada em economias de escala, na 
padronização de produtos, na organização racional do trabalho 
e em novas técnicas de ampliação dos mercados (marketing). 
(BOLTANSKI e CHIAPELLO, 2009, p.50)  

Nesta fase, aos jovens trabalhadores lhes eram assegurados e 

incentivados o crescimento e as perspectivas dos planos de carreira, ao mesmo 

tempo em que se estabelecia a supremacia da grande empresa industrial.  
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Bauman (2005) destaca ainda que   

A noção do “desemprego” herdou a sua carga semântica da 
autoconsciência de uma sociedade que costumava classificar 
seus integrantes, antes de tudo, como produtores, e que 
também acreditava no pleno emprego não apenas como 
condição desejável e atingível, mas também como seu 
derradeiro destino. (BAUMAN, 2005, P.19)  

 Essa fase carregava o peso da busca pelo emprego duradouro, o crescimento 

dentro da empresa e a fuga de riscos. Os ideais estavam atrelados a uma 

carreira consolidada e não efetivamente em se trabalhar naquilo que acreditava 

ou se tinha como sonho da vida. A estabilidade acabava sendo a meta da vida.  

1.3 - Engajamento ou visão de mundo:  

O 3º espírito do capitalismo é a representação do capitalismo  

“Globalizado”, com a inserção das novas tecnologias e a interiorização de certo 

espírito por parte dos atores. Esse espírito “impõe ao processo de acumulação 

injunções que não são puramente formais e conferem um âmbito específico. ” 

(BOLTANSKI e CHIAPELLO, 2009, p.59). Esta terceira fase impõe aos 

indivíduos uma naturalização das desigualdades, promovendo aos 

trabalhadores uma ideologia que justifica o engajamento de todas as partes 

envolvidas no processo de acumulação do capital.  

Boltanski e Chiapello alertam para o fato de que, apesar das 

transformações ocorridas no capitalismo, este não mudou radicalmente e suas 

críticas permaneceram as mesmas, como enumeram a seguir: o capitalismo 

como fonte de desencanto; O capitalismo como fonte de opressão, como fonte 

de miséria para os trabalhadores e de desigualdades e como fonte de 

oportunismo e egoísmo.  

Bauman (2005) acrescenta ainda sobre esta nova lógica que é sugerido 

aos jovens que sejam flexíveis e não muito seletivos quanto aos seus 

empregos. Devem aceita-los como são e sempre tratar como oportunidades 

introdutórias em seus projetos de vida.  

Analisando e comparando este 3º momento com os anteriores, notamos 

e constatamos que, muito em função das transformações ocorridas no campo 
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tecnológico, o princípio hierárquico é desmontado e as empresas assumem um 

modelo com as seguintes características: flexíveis, inovadoras e muito 

competentes.  

Assiste-se, neste momento, o surgimento de um novo perfil profissional 

no modelo de gestão empresarial. O executivo é substituído pelo manager 

(gerente) e passa a ser entendido como todo profissional cuja característica 

principal é a de gerenciar equipes com excelência, tratando a todos com 

primazia. O que é preciso destacar, entretanto, é que ao mesmo tempo em que 

o modelo de gestão é modificado, os liderados continuam enfrentando algumas 

características que a 3ª fase do capitalismo não foi capaz de modificar nas duas 

fases anteriores.  

Este capitalismo flexível, muito embora possam caracterizar um avanço 

no que tange a especialização da mão-de-obra, apresenta uma falsa ideia de 

liberdade como aponta Sennett (2000):  

O tempo nas instituições e para os indivíduos não foi libertado 
da jaula de ferro do passado, mas sujeito a novos controles do 
alto para baixo. O tempo da flexibilidade é o tempo de um novo 
poder. Flexibilidade gera desordem, mas não livra das 
limitações. (SENNETT, 2000, p.69)  

Trazendo Dardot e Laval para a discussão, relacionamos a descrição 

concebida pelos autores sobre o neoliberalismo como racionalidade com o 3º 

espírito do capitalismo apresentado por Boltanski e Chiapello. De acordo com 

os autores de A nova razão do mundo, tais práticas determinam a forma de 

nossa existência e mais do que isso, moldam a forma como nos relacionamos 

com o outro e como nos relacionamos com nós mesmos. Segundo eles, a 

definição de neoliberalismo pode ser entendida como um conjunto de práticas 

que caracterizam um novo modo de governo dos homens segundo o princípio 

universal da concorrência. Tais práticas e discursos são facilmente 

identificados na terceira fase do capitalismo.  

No 4º capítulo Dardot e Laval (2016) tratam de expor o pensamento de 

Hayer e Von Moises sobre o empreendedorismo. O próprio título do capítulo 

carrega em si a mudança na concepção do indivíduo sobre sua participação na 
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economia de mercado. Como homem empresarial entende-se como indivíduos 

que pertencem a uma sociedade livre da intervenção do estado onde o homem 

possa ser livre para ser um empreendedor, que se autorregulam e se auto 

educam, tornando-se, desta maneira, um tipo ideal de indivíduo no capitalismo 

contemporâneo. Assim, entende-se que na concepção do sujeito empresarial, 

cada indivíduo é uma empresa que deve gerir e um capital que deve frutificar.  

Sobre esse terceiro espírito Velazco e Tommasi (2013) definem:  

  

Se nas décadas passadas a inclusão era concebida como 
resultado da obtenção de um trabalho assalariado (há uma 
literatura sociológica importante, no Brasil, que analisa essa forma 
de inclusão via trabalho assalariado), hoje é a figura do 
empreendedor que se coloca como modelo e possibilidade de 
inclusão. (VELAZCO E TOMMASI, 2013, p. 41)  

  

Podemos fazer um comparativo entre a 2ª fase do espírito do capitalismo 

com a 3ª fase desse espírito, considerando a última como a fase em que estamos 

mergulhados, o que Botanski e Chiapello conceituaram como capitalismo 

flexível. Desta maneira, interessa-nos compreender e situar que a noção de 

informalidade, de acordo com Machado da Silva (2002) surgiu na década de 

1960, onde um número crescente de trabalhadores se deslocaram para as 

cidades em todo o mundo subdesenvolvido. Como não havia lugar/trabalho para 

todo esse contingente, a informalidade ganha sua relevância, inclusive a 

necessidade de se estudar/entender o fenômeno. Enfatiza ainda a contradição 

que se compartilhava acerca do momento que o capitalismo no mundo vivia: de 

um lado tratavam como a “teoria da modernização” e por outro lado surge a 

“teoria da marginalidade”. Ele explica essa perspectiva dualista da seguinte 

forma:  

Para uma, o setor informal era aberto, apesar da maior facilidade 
de entrada do que de saída, para a outra era fechado, ao menos 
certas categorias de trabalhadores, fadadas a uma inserção 
produtiva marginal de longo prazo. (MACHADO DA SILVA, 2002, 
p.86)  
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Todo esse contingente de indivíduos, que vão se configurar num 

excedente de mão-de-obra vai formar o que o autor definiu como “massa  

marginal”, categoria de trabalhadores sem função e que, de acordo com ele, não 

poderiam ser confundidos com exército de reserva - para o centro dinâmico de 

acumulação.   

Posteriormente surge a tese de uma “superexploração” do trabalho, como 

crítica as análises anteriores de perspectiva dualista. De acordo com essa tese, 

todos os trabalhadores são enquadrados na exploração capitalista, pois mesmo 

o trabalho realizado a partir de formas não capitalistas contribuem com o 

aumento da proporção do trabalho não pago, intensificando a mais valia. Essa 

noção de informalidade está diretamente relacionada ao 2º espírito do 

capitalismo, onde os indivíduos encontraram na informalidade, pela ausência de 

um trabalho formal, a alternativa para atender às suas necessidades.  

Por outro lado, o que pudemos observar no 3º espírito do capitalismo foi a 

transformação do trabalho informal por necessidade em um empreendedor por 

engajamento, a partir dessa nova ótica apresentada pelos autores de 

internalização de elementos e práticas neoliberais, inclusive nas classes 

populares, que demonstram como os agentes possuem suas próprias 

motivações, saindo assim um pouco da lógica de dominação baseada nas 

concepções marxistas e se amparando no modelo weberiano, como propuseram 

Boltanski e Chiapello, inspirados na obra do autor da Ética Protestante e o 

Espírito do Capitalismo.  

A partir do entendimento sobre as três fases do espírito do capitalismo 

analisadas por Boltanski e Chiapello, pudemos compreender e relacionar esses 

três momentos com as relações de trabalho, as relações de poder que ocorriam 

a partir da hierarquia que se estabelecia entre empregado e empregador, 

características do 1º e 2º espírito ou pelo menos almejadas pelos agentes, no 

sentido de buscar as garantias que seriam concebidas pelo Estado e que uma 

carteira assinada lhes asseguraria.  

Porém, o que pudemos perceber no 3º espírito, que o diferencia dos dois 

anteriores é não mais a busca dos agentes por um emprego formal e sim a 
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possibilidade de empreender dentro de um capitalismo flexível, a partir de um 

engajamento que coloca esta categoria em uma condição diferenciada do 

espírito anterior, visto no segundo espírito como a alternativa para sair da 

condição do desemprego, a informalidade surgiu de forma pejorativa e 

relacionada à marginalidade.  

É notória a mudança neste cenário e o exemplo que podemos dar é o 

incentivo aos jovens universitários, que antes tinham, em sua grande maioria, 

como objetivo profissional trabalhar em uma grande empresa e fazer carreira na 

mesma ou passar em um concurso público e não arriscar, no sentido de garantir 

sua aposentadoria sem o fantasma da demissão. Hoje, os jovens já possuem em 

sua formação, a construção de uma carreira empreendedora como possibilidade 

e não mais encaram esse movimento apenas na necessidade, mas como uma 

visão de mundo.  

  

2 Na mão ou contramão do Neoliberalismo?  

 Neste capítulo foram analisadas algumas das “ferramentas” que podem ser 

encaradas como estando a favor do povo, como é o caso dos movimentos 

sociais, das redes sociais e do trabalho informal. Entretanto, indiretamente 

acabam sendo utilizadas pelo neoliberalismo, atraindo a população e 

estimulando as práticas dessa nova ótica do capitalismo flexível sendo 

disseminadas por esta cultura empreendedora. Desta maneira fica a dúvida se 

eles estão na mão ou na contramão do neoliberalismo.  

  

  

2.1 Movimentos sociais no Brasil contemporâneo:  

  

 Analisar as transformações econômicas no cenário brasileiro a partir da década 

de 1990 e compreender suas perspectivas no que se refere aos movimentos 
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sociais requer, prioritariamente, que identifiquemos com quais questões os 

movimentos estavam preocupados e o porquê dessa preocupação.  

 De acordo com Gohn (1997) a nova política econômica teria sua grande ênfase 

no mercado informal de trabalho e na compreensão da importância do seu papel 

no desenvolvimento social.  

 Importante salientarmos que, sobre essa nova lógica política, o setor informal 

passou a não ser mais visto ou estar atrelado à pobreza ou atraso econômico, 

mas como fonte de riqueza com potencial a ser explorado. Desta maneira Gohn 

(1997) aponta como um caminho para o desenvolvimento “A economia informal, 

ao ganhar proeminência sobre a economia formal, transfigura o que antes era 

tido como alternativo, e usualmente descartado, em algo bom e preconizado 

como saudável e recomendável. ” (GONH, 1997, 296)  

 Ainda de acordo com a autora, alguns fatores contribuíram para que estas 

questões estivessem na agenda de preocupação dos movimentos sociais. O 

primeiro diz respeito à crise econômica, que acarretou na diminuição dos 

empregos formais e a transferência de milhares de pessoas para a economia 

informal. O segundo fator está relacionado às políticas econômicas que 

favorecem a economia informal que incentiva a abertura de novos negócios, com 

mão-de-obra barata, com menos custos, não-afiliadas a sindicatos e sem direitos 

sociais. Outro ponto diz respeito à contribuição das ONGs como suporte e 

estruturas que organizam a produção de algumas mercadorias. E por fim, mais 

não menos importante, o aumento do número de pessoas sem-teto e o 

crescimento da violência de forma generalizada, provocando insegurança e 

medo na população.  

 Desta maneira, a autora afirma que “o conflito social deixa de ser simplesmente 

reprimido ou ignorado e passa a ser reconhecido, posto e reposto continuamente 

em pauta nas agendas de negociações. ” (GOHN, 1997, p.302)  

 Esses movimentos sociais passam a gerar novos elementos de conhecimento e 

cultura e, como consequência, a questionar as entidades estabelecidas por uma 
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cultura dominante, exercendo um papel fundamental de voz ativa do povo 

perante a economia política no Brasil.  

 Sobre os movimentos sociais destacamos a restruturação do MST que, a partir 

dos anos 1990, redefine suas estratégias, que se inserem na economia de 

mercado, deixando de atuar apenas na produção para o consumo da 

subsistência, passando a transformar seus assentamentos voltados também 

para o mercado externo.  

 Neste mesmo período, surgem outros movimentos de cunho nacional como o 

Movimento Ética na Política, o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de 

Rua é reestruturado e também o Movimento dos Aposentados. Além disso, 

movimentos pela valorização da cidade, como o Movimento Viva Rio ganham a 

sua notoriedade.  

2.2 A internet como plataforma empreendedora e fortalecimento de  

identidades  

 É inegável como o avanço tecnológico contribuiu enormemente para o 

crescimento do empreendedorismo popular no Brasil. Castells (2003) afirma que 

a sociedade não pode ser compreendida sem que sejam observadas as 

ferramentas tecnológicas e suas apropriações pelos indivíduos. Para o autor, a 

assimilação dos indivíduos sobre o uso da tecnologia é capaz de promover 

profundas transformações na sociedade.  

Desta forma, Castells (2003) afirma que a produção social é estruturada 

culturalmente e a internet também. Neste sentido, o autor fala da importância da 

distinção entre produtores/usuários e consumidores/usuários. Os primeiros são 

aqueles que foram introduzidos ao sistema e participam de alguma maneira, na 

construção ou desenvolvimento do que é veiculado. O segundo grupo é 

beneficiado pela ação do primeiro. Desta maneira, a cultura da internet se dá a 

partir dos criadores da internet e, considerando o sentido de cultura, considera-

se que a cultura é construída de forma coletiva.  
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Para Dornelas (2001), a internet foi responsável, de certa forma, pela 

criação de oportunidades e pela expansão de um novo cenário nas relações de 

trabalho e economia, principalmente a partir da cultura empreendedora.  

 Assim, entendemos as redes sociais como formação de comunidades e dentro 

dessas comunidades os indivíduos podem fazer uso das redes para reafirmar 

sua identidade ao buscar comunidades que fortaleçam seus valores, suas lutas 

e como essa plataforma pode ser utilizada para fortalecer essas identidades, ou 

seja, como pode ser um instrumento político capaz de criar ferramentas que 

possibilitem que esses grupos oprimidos reivindiquem o direito à sua própria 

vida.  

  

2.3 Da informalidade à empregabilidade:  

  

Para uma melhor compreensão da categoria de trabalhadores nessa nova 

lógica do capitalismo flexível, partiremos da noção de informalidade até 

chegarmos ao entendimento sobre a empregabilidade. Desta maneira, 

pretendemos compreender as categorias trabalhador formal e informal, e a figura 

do empreendedor, demonstrando como essas classes podem nortear um mesmo 

universo, estando a informalidade, em seu surgimento, atrelada a ideia de 

marginalidade e o empreendedorismo vinculado a ideia de empregabilidade.  

De acordo com Lima (2010), as discussões sobre as mudanças e 

perspectivas no mercado de trabalho no Brasil estão na agenda de interesses 

empresariais, das políticas públicas voltadas para essa temática e dos 

movimentos dos trabalhadores em busca de melhores condições de vida e de 

trabalho.  

Neste sentido, identificamos como o “novo espírito do capitalismo” 

(BOLTANSKI e CHIAPELLO) influenciou na maneira como o trabalhador 

incorporou, segundo Lima (2010)  

O ideário propagado por décadas de flexibilidade na 
produção, no consumo e na gestão da força de trabalho e 
no qual o então chamado neoliberalismo recolocava a ação 
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individual como única possibilidade emancipadora e a 
perspectiva coletiva como burocrática, autoritária e 
ultrapassada. (LIMA, 2010, p.160)  

 A preocupação com a cultura do trabalho resultou em inúmeras pesquisas sobre 

formação de classe, trajetória de trabalhadores formais e informais e tantos 

outros temas relacionados às transformações ocorridas no campo da sociologia 

do trabalho e que, por conseguinte, acompanhou as reinvenções do capitalismo 

em todas as suas fases e faces.  

A noção de informalidade surgiu em meados dos anos 1960 e este 

primeiro entendimento sobre a categoria perdurou até o início dos anos 1980. 

Naquele momento, a categoria era analisada como própria dos países 

subdesenvolvidos e a partir desse entendimento classificava a categoria de 

trabalhadores em uma divisão como pertencentes a dois mundos distintos, como 

definiu Lima e Soares (2002):  

De um lado, o setor formal, legalizado e com trabalhadores 
com direitos sociais e, de outro, um amplo conjunto de 
atividades chamadas de “subterrâneas, “mercado negro”, 
entre outras expressões em que atividades informais, 
ilegais e criminais nem sempre se distinguiam. (LIMA; 
SOARES, 2002, p.15)  

  Segundo Machado da Silva (2002), desde o início da noção sobre  

Informalidade, o termo tem sido utilizado para compreensão “do outro lado” da 

problemática. Desta maneira, é sabido também que o seu surgimento está 

diretamente ligado ao crescente contingente de trabalhadores que fizeram o 

movimento de deslocamento para os grandes centros urbanos em busca de 

melhores condições de vida e de trabalho. Este movimento foi crescente em todo 

o mundo subdesenvolvido.   

 No Brasil, a exemplo deste movimento, tivemos como consequência, um 

crescimento acelerado e desordenado, agravando, segundo Lima e Soares 

(2002), a marginalização social, provocando o crescimento das favelas, as 

atividades informais e a violência urbana.  

 Desta maneira, de acordo com Machado da Silva (1971), o mercado, bem como 

a categoria de trabalhadores, se dividia em dois: o mercado formal e o mercado 
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não formal, onde utilizava-se os termos emprego e ocupação respectivamente 

para designar a atividade exercida pelos trabalhadores dos dois blocos.  

 Essa dicotomia carregava consigo o distanciamento entre dois grupos, a partir 

dos benefícios que um deles garantia (trabalhadores formais) e a ausência das 

mesmas garantias do outro lado. Sobre esses benefícios podemos citar: salário-

mínimo, salário-família, 13º salário e férias remuneradas. Como esta análise 

parte de um período em que, de acordo com o Boltanski e Chiapello, seria a 

segunda fase do espírito do capitalismo, e, neste sentido, eram privilegiados e 

incentivados os trabalhadores a seguirem carreira, ou seja, a categoria de 

trabalhadores com carteira assinada se caracterizava pela ideia de permanência, 

enquanto que, o “outro lado” se caracterizava pela ideia de provisório. Sobre a 

importância da permanência do emprego, Machado da Silva (1971) descreve: 

“Por isso, trabalhadores com muitos registros na carteira em curto período de 

tempo, ou com grandes intervalos entre um registro e outro, dificilmente são 

aceitos em empregos considerados bons. ”  

 Dentro deste contexto é importante também mapear as categorias de emprego 

que existem dentro do mercado formal. O primeiro diz respeito ao emprego 

público. Com salários atrativos e a garantia da estabilidade, essa categoria 

abarcava o interesse da grande maioria de indivíduos. Já a categoria de 

empregos privados é muito mais ampla e variada e seus benefícios variam 

inclusive em função do tamanho da empresa.  

 Ao voltarmos nossos olhares para o mercado informal, identificamos que, como 

oposição ao mercado formal, essa categoria é vista como um subsistema 

invisível. Segundo Machado da Silva (1971) ele existe à revelia do aparato 

jurídico-institucional.  

 Assim, se por um lado o emprego com carteira assinada assegura ao sistema, 

um controle do emprego, por outro lado, no mercado informal, os riscos são 

proeminentes da condição e diversificação de patrões. Neste sentido, é 

importante distinguirmos inclusive essa figura do patrão. Diferente do mercado 

formal, que tem a figura do empresário, no mercado informal, o patrão é aquele 

que exerce o papel de consumidor de serviços e que contrata a mão-de-obra 
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desse trabalhador, por um período de tempo. Desta forma, o mercado de 

trabalho informal é marcado pela provisoriedade não somente para a condição 

do trabalhador, que, por vezes, encontra a informalidade como alternativa para 

o desemprego, como também para as relações entre a sua força produtiva e o 

seu consumidor, que é entendido como um patrão momentâneo.  

 Toda essa noção que configura a categoria de trabalhadores informais tem a 

sua dinâmica transformada a partir dos anos 1980. De acordo com Machado da 

Silva (2002), a retratação econômica, a reestruturação produtiva e a 

terceirização, que são fruto do processo de globalização e resultam no 

enxugamento do Estado, serão impulsionadores das transformações no mundo 

do trabalho e provocam um agendamento sobre as suas consequências. A 

virada de chave acontece e a informalidade deixa de ser encarada como  

“Clandestinidade” e passa a estar associada a “flexibilização” e “desregulação” e 

apoia-se em um novo conceito, o empreendedorismo. Este novo conceito 

relaciona-se diretamente ao da empregabilidade.  

 A partir desse novo modelo, a nova fase do capitalismo desponta e o mercado 

de trabalho apresenta outras características, como o individualismo e a 

subjetivação dos controles de produção. Esse discurso do empreendedorismo, 

que teve o seu início mais efetivo nos anos 90 no Brasil, foi resultado das 

reformas de Estado ocorridas em países latino-americanos, da privatização de 

empresas estatais, dos programas de demissão voluntária e do incentivo do 

crédito para abertura de pequenos negócios. Desta maneira, o primeiro 

entendimento sobre o empreendedorismo estava associado à ideia de 

necessidade. Lima (2010) usa como exemplo dessa configuração o caso dos 

clusters industriais do setor do vestuário (calçados e confecções) espalhados por 

todo o país.  

 Dolabela (2003) define o ato de empreender com subjetividade e afirma que é 

um processo humano dominado por emoções, sonhos e desejos, realizado por 

indivíduos que acreditam que é possível transformar a sociedade. Para o autor 

“empreender é, principalmente, um processo de construção do futuro. ” 

(DOLABELA, 2003, p. 29)  
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2.3.1 O Empreendedorismo no Brasil  

 Considerando os anos 90 como um marco para o empreendedorismo no Brasil, 

levando em conta a trajetória da categoria informal até que o discurso deixasse 

de ser encarado de forma negativa e passasse a ser visto como uma 

possibilidade e desta maneira, deixasse o seu caráter provisório da 

informalidade, ocupando o espaço da empregabilidade, o crescimento do 

número de empreendedores gerou a necessidade do aprofundamento de 

pesquisas sobre o tema, o monitoramento e acompanhamento do perfil e 

acompanhamento dos dados estatísticos. Nesta década, foram criadas 

instituições como o SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas) e Softex (Sociedade Brasileira para Exportação de Software). Em 

1999 foi criado o GEM (Global Entrepreneurship Monitor), que é responsável 

pelo monitoramento do empreendedorismo de cerca de 100 países, incluindo o  

Brasil.   

De acordo com o site DataSebrae (2017) estima-se que o Brasil tenha 

cerca de 24,9 milhões de empreendedores. Segundo o relatório do GEM 

publicado em 2017, existe uma mentalidade dos brasileiros que favorece o 

crescimento do empreendedorismo no Brasil. Em uma das tabelas do relatório 

são apontados alguns dados estatísticos que comparam os anos de 2016 e 2017, 

tais como: percentual de brasileiros que sonham em um dia ter o seu próprio 

negócio; percentual de pessoas que afirmam conhecerem alguém que começou 

um novo negócio nos últimos dois anos; percentual de brasileiros que afirmam 

perceber, para os próximos seis meses, boas oportunidades para se começar 

um novo negócio nas proximidades onde vivem; percentual de pessoas que 

afirmam ter o conhecimento, a habilidade e a experiência necessários para iniciar 

um novo negócio e o percentual de pessoas que afirmam que o medo de 

fracassar não impediria que começassem um novo negócio. Nesta tabela 

destaca-se um crescimento de 41,3% em 2016 para 56,5% em 2017 que afirmam 

conhecerem alguém que começou um novo negócio nos últimos dois anos.  
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Para uma melhor compreensão sobre o perfil do empreendedor brasileiro, 

extraímos algumas tabelas do GEM1. A primeira tabela demonstra o crescimento 

do empreendedorismo por oportunidade, característica do capitalismo flexível. 

Tabela 1: Empreendedorismo por Oportunidade X Necessidade  

  

Fonte: GEM Brasil 2016 1 Percentual da população de 18 a 64 anos. 2 Proporção sobre a TEA: 
A soma dos valores pode não totalizar 100% quando houverem recusas e/ou respostas 
ausentes. 3 Estimativas calculadas a partir de dados da população de 18 a 64 anos para o Brasil 
em 2016: 133,9 milhões. Fonte: IBGE/Diretoria de Pesquisas. Projeção da população do Brasil 
e Unidades da Federação por sexo e idade para o período 2000-2030 (ano 2016).  

  O primeiro gráfico demonstra o percentual de empreendedores por 

escolaridade, demonstrando um percentual de empreendedores com alguma 

escolaridade ou secundário completo acima do pós-secundário.  

Gráfico 1: Nível de Escolaridade dos Empreendedores no Brasil  

 
Fonte GEM Brasil 2017 ¹ Percentual da população referente a cada categoria da população  
(ex. 19,6% dos que tem Fundamental incompleto no Brasil são empreendedores iniciais). ² 

Estimativas calculadas a partir de dados da população brasileira de 18 a 64 anos para o Brasil 

em 2017: 135,4 milhões. Fonte: IBGE/ Diretoria de Pesquisas. Projeção da população do Brasil 

e Unidades da Federação por sexo e idade para o período 2000-2030 (ano 2017). ³ 

Fundamental incompleto = Nenhuma educação formal e ensino fundamental incompleto; 

Fundamental completo = Ensino fundamental completo e ensino médio incompleto; Médio 

completo = Ensino médio completo e superior incompleto; Superior completo ou maior = 

                                            
1 Disponível em  

file:///C:/Users/STI/Desktop/Relat%C3%B3rio%20Executivo%20BRASIL_web.pdf  



35  

  

Superior completo, especialização incompleta e completa, mestrado incompleto e completo, 

doutorado incompleto e doutorado completo.  

A primeira tabela é a exemplificação de que o perfil do empreendedor no 

Brasil vem mudando, o que dialoga com a ideia de que há um engajamento por 

parte dos indivíduos nessa lógica do capitalismo flexível. Se inicialmente o 

indivíduo empreendia para sair da condição do desemprego (necessidade), 

atualmente o indivíduo empreende também como uma visão de mundo 

(oportunidade), que é justamente a ideia do engajamento e a internalização das 

práticas neoliberais por parte desses trabalhadores. Já o primeiro gráfico 

demonstra o crescimento dos empreendedores populares, ao destacar o 

crescimento dos empreendedores com nível fundamental incompleto superando 

os com fundamental completo, médio completo e superior completo.   

2.3.2 Empreendedorismo Feminino  

 De acordo com os dados do SEBRAE (2019), é fundamental fomentar o 

empreendedorismo feminino “para que as mulheres possam aumentar seus 

rendimentos, gerar empregos, ter sustentabilidade no mercado e, sobretudo, 

serem independentes e protagonistas de suas vidas. ”  

 A partir dos dados extraídos do GEM (2017) verifica-se o crescimento de 

empreendedoras iniciais superior aos do sexo masculino, como exibido no 

gráfico abaixo.  

 Gráfico 2: Empreendedores Iniciais e Estabelecidos por sexo  

  

  

Fonte: GEM 2017  
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No gráfico abaixo é possível verificar a evolução de empreendedores 

individuais nos dois sexos. O percentual de empreendedores do sexo masculino 

ainda é superior ao feminino, mas o percentual de empreendedoras mulheres 

vem em uma curva crescente enquanto que masculino este percentual está em 

declínio.  

  

 Gráfico 3: Percentual de Empreendedores Individuais por sexo  

  

Fonte: Fonte: Receita Federal apud Sebrae (2017).  

Os dois gráficos demonstram o crescimento do número de 

empreendedoras, o que é justificado também pela mudança no comportamento 

das mulheres, suas conquistas, resposta dos movimentos sociais em defesa das 

mulheres, sua inserção no mercado de trabalho e sua luta por direitos iguais.  

  

2.3.3 Afroempreendorismo  

 Apesar do Brasil ser um país que se intitula como uma democracia racial, 

consideramos o racismo uma questão fundamental no entendimento sobre o 

espaço que os negros brasileiros ocupam. Historicamente, os negros ocupam 
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posições subalternas, atividades irregulares, baixa remuneração e altos índices 

de desemprego.    

 A década de 1990 representou um marco na construção em resposta à luta dos 

negros no Brasil, inicialmente foram criadas três instituições que atendem 

exclusivamente o afroempreendedorismo. São elas: Centro de Assessoramento 

e Coordenação Empresarial (CACE) em São Paulo, o Centro de Estudos e 

Assessoramento de Empresários e Empreendedores Afrobrasileiros  (CEM) 

 e  o  Círculo  Olympio  Marques  (COLYMAR).  

Posteriormente foram criadas outras associações com a mesma finalidade. A 

Associação Nacional dos Coletivos de Empresários (ANCEABRA) e os Coletivos 

de Empresários e Empreendedores Afrobrasileiros (CEABRAs)  

 Nos últimos anos, entretanto, verificou-se um aumento no percentual de 

empreendedores negros no Brasil. Este avanço foi percebido por meio de um 

estudo do Sebrae (2017), que buscou detectar as principais características dos 

donos de negócio no Brasil, de acordo com a raça declarada por eles mesmos à 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), do IBGE. No gráfico 

abaixo é possível perceber que houve crescimento dos microempreendedores 

individuais negros ao passo que diminuiu o percentual dos microempeendedores 

individuais brancos.  

Gráfico 4: Distribuição de MEI por raça/cor  

  

Fonte: Sebrae 2017.  
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 A partir desse gráfico foi possível verificar que que de 2013 a 2017 o percentual 

de microempreendedores negros cresceu em 3%, enquanto que no mesmo 

período o percentual de microempreendedores brancos cresceu de 2013 para 

2015 4% e depois de 2015 para 2017 caiu o percentual em 3%.   

  

  

3 Empreendedorismo Popular e a Universidade da Correria  

De acordo com seu material de divulgação, o projeto foi fundado em 2013 

por Anderson França. O objetivo principal da Universidade da Correria é formar 

empreendedores em territórios populares. A ideia inicial surgiu em 2011, no 

Complexo da Maré, como um laboratório de ensino, mas não tinha patrocínio. O 

objetivo do laboratório era ajudar pequenos empreendedores em comunidades 

cariocas a compartilharem suas experiências, sempre com foco em negócios 

sociais. Como não havia apoio financeiro, Dinho, como é conhecido Anderson  

França, resolveu vender “alguma coisa” para conseguir custear a criação das 

primeiras turmas da Unicorre. Segundo ele, foi até a favela do Acari, comprou 

200 camisetas e vendeu até conseguir dinheiro para formar a primeira e a 

segunda turma na Maré. As camisas viraram o símbolo do projeto e financiam 

as atividades da Universidade da Correria até hoje.  

 De acordo com o fundador e idealizador do projeto, em entrevista concedida ao 

site Projeto Colabora2, essa universidade “não cria doutor ou bacharel, mas, sim, 

dá o caminho das pedras para quem não quer mais ter chefe, decidiu ser dono 

do seu próprio nariz, ou seja, se tornar um empreendedor. ”, (FRANÇA, 2016).  

 O projeto contou com o apoio de em empresas como Google, Fundação 

Telefônica, Brazil Foundation, Sesi, Sebrae. A partir dos patrocínios foi possível 

desenvolver uma metodologia de ensino composta por oito etapas. Com a 

duração de três meses, o programa de formação de empreendedores, reúne 

atividades presenciais, ensino à distância cultura digital, comunicação e 

produção cultural e abertura de frentes de negócio no Rio de Janeiro e São 

                                            
2  Disponível em https://projetocolabora.com.br/ods4/universidade-da-correria-ja-recebeu-4-

milalunos/ acessado em 13 de novembro de 2018.  

https://projetocolabora.com.br/ods4/universidade-da-correria-ja-recebeu-4-mil-alunos/
https://projetocolabora.com.br/ods4/universidade-da-correria-ja-recebeu-4-mil-alunos/
https://projetocolabora.com.br/ods4/universidade-da-correria-ja-recebeu-4-mil-alunos/
https://projetocolabora.com.br/ods4/universidade-da-correria-ja-recebeu-4-mil-alunos/
https://projetocolabora.com.br/ods4/universidade-da-correria-ja-recebeu-4-mil-alunos/
https://projetocolabora.com.br/ods4/universidade-da-correria-ja-recebeu-4-mil-alunos/
https://projetocolabora.com.br/ods4/universidade-da-correria-ja-recebeu-4-mil-alunos/
https://projetocolabora.com.br/ods4/universidade-da-correria-ja-recebeu-4-mil-alunos/
https://projetocolabora.com.br/ods4/universidade-da-correria-ja-recebeu-4-mil-alunos/
https://projetocolabora.com.br/ods4/universidade-da-correria-ja-recebeu-4-mil-alunos/
https://projetocolabora.com.br/ods4/universidade-da-correria-ja-recebeu-4-mil-alunos/
https://projetocolabora.com.br/ods4/universidade-da-correria-ja-recebeu-4-mil-alunos/
https://projetocolabora.com.br/ods4/universidade-da-correria-ja-recebeu-4-mil-alunos/
https://projetocolabora.com.br/ods4/universidade-da-correria-ja-recebeu-4-mil-alunos/
https://projetocolabora.com.br/ods4/universidade-da-correria-ja-recebeu-4-mil-alunos/
https://projetocolabora.com.br/ods4/universidade-da-correria-ja-recebeu-4-mil-alunos/
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Paulo. A carga horária do curso é de 36 horas, além de 12 horas de atividades 

complementares. Os pilares do projeto são: ruptura, pedagogia da liberdade e 

promoção de autonomia.  

 O foco do projeto são os jovens da periferia, principalmente os da Favela da 

Maré e do Complexo do Alemão, mas jovens da Zona Sul também podem 

participar. Para estes casos é cobrado um valor entre R$ 500 e R$ 700 reais pelo 

curso. O que eles chamam de cota inversa. Para os alunos do Rio de Janeiro 

não há cobrança de mensalidade e os recursos entram por meio da venda de 

camisetas. Em São Paulo foram realizados alguns workshops da UniCorre na 

HUB Escola e na ESPM.  

3.1Análise da página da Universidade da Correria no Facebook  

Com mais de 18000 seguidores, a página da Universidade da Correria no 

Facebook é o principal canal de comunicação e informação do projeto. A página 

foi criada no dia 04/03/2013, entretanto, a sua primeira publicação foi realizada 

no dia 28/04/2013. As publicações na página não têm uma periodicidade 

definida, porém notavelmente a frequência é quase que semanal.  

A página contém frases inspiradoras do programa com a #inspiraçõesUC 

alternando frases do Emicida como “Cada dia é uma chance para ser melhor que 

ontem”, “Quando os caminhos se confundem é necessário voltar ao começo”, 

“Eu aprendi que a gente deve tudo, menos esperar” e do Criolo como “A escola 

é o mundo e o estudo é uma vida. ”, “Não baixe a guarda, a luta não acabou.”  

Encontramos também frases do Paulo Freire “Todos nós sabemos alguma coisa, 

todos nós ignoramos alguma coisa, por isso aprendemos sempre. ” Publicada no 

dia 26/06/2014 e do Nelson Mandela “Não há caminho fácil para a liberdade. ” 

Publicada em 12/06/2014.   

No primeiro ano de existência da página, as frases inspiradoras eram de 

autores mais teóricos e até mais referenciados mundialmente, entretanto, 

conforme o programa foi ganhando uma cara e assumindo um papel, segundo 

Anderson França, no incentivo às comunidades enxergarem o 

empreendedorismo como um ato de resistência, frases do Emicida e do Criolo 
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ganham mais notoriedade e periodicidade na página da Universidade da Correria 

no Facebook.  

O canal também é utilizado para fazer chamadas para que, candidatos 

que desejam participar do curso oferecido pelo projeto, possam ter conhecimento 

sobre o processo seletivo para abertura de novas turmas e consequentemente, 

a realização da seleção de novos alunos.  

A página também é alimentada com fotos e vídeos que auxiliam na 

construção de uma identidade para a Universidade da Correria, pois são imagens 

dos alunos em sala de aula, sempre com informações de onde as aulas estão 

sendo ministradas e quando aconteceram.  

Destacamos também uma publicação realizada em novembro de 2014, a 

qual trazia uma foto e na descrição da foto a informação de que se tratava da 

segunda aula daquela turma é que na ocasião a aula abordaria temas como a 

formação do sistema econômico, os meios de produção no capitalismo, a crítica 

marxista ao sistema e o colapso previsto por especialistas sobre o sistema. Neste 

sentido, notamos que o curso tem a preocupação não só de capacitar seus 

alunos com atividades e disciplinas práticas para a construção do seu negócio 

(empreendimento), mas também trazer o entendimento teórico sobre o sistema 

e a formação econômica do país.  

A mídia social também é utilizada para compartilhar os vídeos publicados 

no canal da Universidade da Correria no Youtube, com depoimentos de alunos 

que participaram do curso oferecido pelo projeto e que se tornaram 

empreendedores. Eles contam um pouco de sua história e como o curso foi 

importante e como transformou a vida de cada um.  

O Facebook do projeto Unicorre compartilha também matérias e 

reportagens sobre o crescimento do empreendedorismo no Brasil, trazendo 

estatísticas desse crescimento, principalmente no que tange ao crescimento dos 

microempreendedores individuais (MEI).  

Declarado pelo próprio fundador, o foco do Projeto é ajudar pessoas das 

zonas periféricas que desejam abrir o seu próprio negócio. Em diversos 
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momentos, a página compartilha a preocupação com questões de gênero e de 

raça. Em defesa das mulheres e negros, o discurso do projeto está alinhado com 

sua preocupação com as minorias. A foto do perfil da página é de uma mulher 

negra. Há ainda uma preocupação e um posicionamento sobre os imigrantes. 

Em uma das publicações mais recentes, de 20/08/2018, a página mostra o 

posicionamento do projeto sobre os imigrantes refugiados venezuelanos, com 

discurso de empatia e preocupação também com esses atores sociais.  

Finalizamos a análise inicial da página do Facebook da Unicorre citando 

uma frase do Anderson França: “Você não precisa de diploma para ser um 

empreendedor, não precisa acreditar que é melhor ter carteira assinada ou ser 

um funcionário público. ”. Essa frase exemplifica o que pretendemos demonstrar 

sobre esta realidade do momento atual do capitalismo, onde esse engajamento 

faz com que os indivíduos enxerguem a crise como uma oportunidade para 

empreender. Frases como “Empreender é um ato de resistência” e “Levanta e 

anda”, são formas de promover e incentivar esse engajamento e são publicadas 

com certa frequência na página da Unicorre no Facebook.  

  

3.2 Análise do Canal do Youtube da Universidade da Correria  

 O canal do Youtube da Unicorre é o canal de menor visibilidade do projeto. Com 

apenas 109 inscritos, 3979 visualizações na data de 03/11/2018, o canal foi 

criado há pouco mais de quatro anos. Mais precisamente no dia 02/10/2014. Os 

vídeos do canal foram publicados entre os anos de 2014 e 2015. Desde então, 

o canal não recebeu novas publicações e é apenas mantido com 16 vídeos 

publicados nesses dois anos.  

 O primeiro vídeo, publicado em 02 de outubro de 2014, conta a história da Maria 

das Neves, costureira e moradora do Complexo da Maré. Há mais de cinco anos 

ela abriu uma pequena empresa de costura que presta serviços para grandes 

marcas. Ela faz desde pequenos ajustes para as moradoras vizinhas até serviços 

para marcas internacionais. Foi aluna da Universidade da Correria em 2013 e se 

interessou pelo empreendedorismo a partir do conhecimento adquirido nas aulas 

do projeto. Em entrevista ela declarou que se sente uma mulher realizada e 
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abençoada. “Tanto profissional porque eu faço aquilo que eu gosto de fazer e 

como mulher também, sabe, me considero uma mulher abençoada. ”  

 O segundo vídeo, publicado em 06 de outubro de 2014, conta a história da 

Valesca, de 41 anos, Cozinheira especializada em doces e moradora do Piscinão 

de Ramos, “CEO” da Dolce Famiglia. Ela começou a trabalhar com gastronomia 

a partir do incentivo de sua irmã, que mora na Itália. Ela contou como conheceu 

o Dinho e a Suellen e como a partir daquele dia a sua vida foi transformada e o 

seu negócio também. Valesca conta que aprendeu a respeitar o seu limite, sobre 

gestão financeira, precificação e modelo de negócio. Ela foi aluna da 

Universidade da Correria no ano de 2013. Sobre ter sido aluna do projeto ela 

afirma: “O que mudou para o meu conceito foi saber que eu tenho o meu limite 

né? Eu tenho que respeitar o meu limite para aquilo que eu quero fazer. Eu tenho 

que dividir as finanças. Se aquele tanto que eu coloquei que seja dez reais. Se 

“aqueles dez reais” vai me dar cem por cento do que eu gastei. Eles me 

ensinaram cálculos. Eles me abriram outras visões para as coisas. Hoje em dia 

eu sou capaz de muita coisa. ”  

 O terceiro vídeo, publicado em 09 de dezembro de 2014, conta a história de 

Geovane Melo, fotógrafo e morador da Comunidade do Mandella II, CEO da 

White House e Onde Night Eventos. Foi aluno da Unicorre no ano de 2014. Ele 

conta que em cada aula que assistia no programa, ele saía com uma ideia nova 

e pronto para empreender. De acordo com Geovane Prince, seu nome 

profissional, “a Universidade da Correria fala a língua de seus alunos e faz com 

que saiam sem medo de mergulhar de cabeça em seus sonhos. ” Neste sentido, 

a fala de Geovane exemplifica como esses atores sociais internalizaram as 

práticas neoliberais do capitalismo flexível, uma vez que colocam o ato de 

empreender como sonho. Mais uma vez saindo de sua lógica inicial do 

empreender por necessidade.  

 O quarto vídeo publicado sobre depoimentos de ex-alunos conta a história das 

irmãs Roberta e Lorena. Uma das irmãs é design de interiores e a outra é 

arquiteta. Elas decidiram juntar os conhecimentos adquiridos em suas formações 

e montar a própria empresa. Foi assim que elas tiveram a ideia de montar a 

Farpas, que é uma empresa de móveis de encaixe. O desejo surgiu da 
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necessidade das duas de adquirirem alguns móveis, mas tudo era muito caro e, 

de acordo com o depoimento de uma das irmãs, elas não tinham grana para 

comprar. Elas pensaram que esse projeto não seria bom somente para elas, mas 

para outras pessoas também. Esse é um dos entendimentos da Universidade da 

Correria. Fazer com que seus alunos compreendam que seus produtos e/ou 

serviços não são só importante para eles, mas também para os seus potenciais 

clientes. Elas foram alunas da Unicorre no ano de 2014. O vídeo finaliza com 

uma frase de agradecimento das irmãs. “Empreender é um ato de resistência e 

ninguém resiste sozinho. Gostaríamos de agradecer ao Dinho, a Su, ao Thiago  

José e ao Rafael Cordeiro pela participação e ajuda nessa caminhada. ”  

 Um vídeo publicado no dia 17 de dezembro de 2014 apresenta pequenos 

depoimentos de vários alunos que participaram da turma B 2014.2 da 

Universidade da Correria. Eles contam como o curso ajudou a cada um deles a 

organizar as suas ideias e como criar e gerir o negócio. De acordo com a aluna 

Roberta Sant’Anna a linguagem do curso é diferente e facilita o aprendizado. A 

aluna Juliana Medeiros fala de como é importante saber que assim como eles 

poderão ajudar outras pessoas a partir do negócio que irão criar, a Universidade 

da Correria está ajudando muita gente a criar o seu próprio negócio.  

 O vídeo publicado no dia 8 de abril de 2015 mostra uma turma do projeto 

participando de uma aula onde eles refizeram o modelo de negócio da UniCorre, 

que começou com a venda de camisas. No vídeo, Anderson Silva fala que o 

vídeo está sendo gravado no final de um workshop de uma das turmas do projeto 

onde os alunos desenham o modelo de negócio, que pretendem criar, na 

camiseta e no verso o aluno coloca um valor simbólico para a camisa para que 

ela seja leiloada nas redes sociais. Neste momento, Dinho faz um apelo aos 

internautas, para que entendam qual é o modelo de negócio de cada camiseta e 

deem “um lance” para adquirirem a camiseta. A camiseta vendida seria o 

primeiro investimento que os alunos empreendedores receberiam para ajudar 

em seus custos com a criação empresa de cada um dos alunos. Este tipo de 

vídeo reforça a ideia da força que as redes sociais ganharam nos últimos anos e 

como a Unicorre se apropriou deste movimento para intensificar e divulgar as 

ações do projeto.  



44  

  

  

  

3.2.1 Descrição das Postagens do ano de 2018 do Facebook  

Iniciaremos a análise descritiva do material empírico em ordem 

decrescente dos anos e postagens selecionados para este trabalho. Delimitamos 

os anos de 2018, por se tratar do último ano completo, e o ano de 2013, por se 

tratar do ano de criação da página da Universidade da Correria no Facebook. A 

página tem hoje, fevereiro de 2019, 18528 seguidores e 18295 usuários da rede 

curtiram a página. No ano de 2018 a Universidade da Correria publicou 48 vezes 

em sua página. As publicações foram distribuídas da seguinte forma: seis 

publicações em janeiro, sete em fevereiro, 11 em março, três em abril, nove em 

maio, uma em junho, cinco em agosto, cinco e setembro e uma em novembro.   

O último post publicado no ano de 2018 foi no dia 24 de novembro de  

2018 e fala da participação da Marina Paulino Personal Chef, ex-aluna da 

UniCorre no programa É de Casada TV Globo. Além do orgulho pelo fato de ter 

sido aluna do curso, a página enaltece o fato de ela ser “mulher, preta, guerreira, 

que vem da margem e é correria. ” A publicação traz fotos da participação dela 

no programa e o link para que os usuários pudessem assistir a matéria na 

íntegra. A postagem recebeu 103 curtidas, três comentários com elogios à 

profissional e foi compartilhada 4 vezes.  

No dia 26 de setembro a publicação divulgou o trabalho da Rádio Feito 

Nós que veiculou uma série de investigação em três episódios sobre 

empreendedorismo popular na cidade de São Paulo. No programa de estreia, a 

Rádio entrevistou Anderson França e a sua companheira Suellen Masiero, sobre 

a criação da Universidade da Correria. A publicação recebeu 14 curtidas e 

apenas um comentário de uma usuária da rede marcando outras suas pessoas 

para lerem o conteúdo.  

No mesmo dia 26 de setembro a Unicorre atualizou a sua foto de capa. A 

foto apresenta um grupo de oito alunos, sendo cinco negros ou mulatos e três 

brancos. Além disso, a foto vem com a frase “Levanta e Anda”, que é de cunho 

religioso e ao mesmo tempo traz incentivo e encorajamento aos trabalhadores 
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empreendedores, foco do projeto. A publicação recebeu 57 curtidas e dois 

comentários.  

Figura 1: Foto de Capa Facebook Unicorre  

  

  

A 4ª publicação em ordem decrescente foi do dia oito de setembro de 

2018. Nela, há uma chamada para a nova turma pocket que aconteceria nos 

próprio mês. Além da chamada, o post traz o link para a inscrição na turma e 

uma imagem com as datas das aulas do curso (14 e 15 de setembro). A 

postagem recebeu seis curtidas, um comentário e um compartilhamento. O post 

não menciona onde as aulas aconteceriam. O comentário de S.M.M era 

perguntando quando aconteceria o próximo curso no Rio de Janeiro e o seu 

interesse em realizar a inscrição. Não houve resposta após o comentário.  

Além da publicação em oito de setembro, a página do projeto divulgou em 

outros três momentos a chamada para o minicurso da Unicorre. Nos dias 03/09, 

duas vezes e no dia 31 de agosto. Somando as quatro publicações com essa 

finalidade, foram 52 curtidas, nove comentários e 10 compartilhamentos. Todos 

os comentários foram de usuários da rede interessados no curso ou marcações 

de outros usuários do Facebook para atentarem para a publicação.  
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 Figura 2: Chamada UC Pocket  

  

No dia 31 de agosto do mesmo ano a publicação feita na página traz a 

informação da participação do Dr. Brian K. Perkins, diretor da Universidade de 

Columbia, na Universidade da Correria. A página do projeto fala da importância 

que o diretor teve para no início, acreditando no projeto que, de acordo com a 

publicação, era apenas embrionário, “uma mochila cheia de camisas”. A 

relevância da participação é descrita, inclusive por ser um homem negro 

dialogando com afroempreendedores. A publicação é ainda ilustrada com 12 

fotos do convidado com os alunos, em sua maioria negros, da Unicorre. Esse 

post recebeu 54 curtidas e foi compartilhado quarto vezes.  

No dia 29 de agosto a publicação foi mais uma vez com a chamada para 

o minicurso que seria ministrado em setembro.  Além da chamada com foto, vem 

um texto acoplado sobre as dificuldades de se empreender no Brasil e sobre 

como o projeto tem como objetivo capacitar quem pretende ter o se próprio 

negócio. “A realidade de quem empreende não é um mar de rosas, mas sim um 

mar de muita luta, entrega, lágrimas, dificuldades e perseverança. ” Declara a 

página da rede. A postagem recebeu 39 curtidas, 16 comentários e 12 

compartilhamentos. Todos os comentários são de marcações a outros usuários 

com sinalização para o post da página.  
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No mesmo dia 29 de agosto, antes da publicação para a chamada do 

curso, a página publicou uma foto com a informação de que a Universidade da 

correria traria novidade naquela mesma data. A publicação recebeu 28 curtidas, 

cinco comentários e cinco compartilhamentos. Os comentários traziam a 

expectativa e a ansiedade dos internautas para o que seria publicado 

posteriormente.  

No dia 20 de agosto a Unicorre atualizou a foto de para a imagem de uma 

bandeira venezuelana. Na publicação a página traz a reflexão sobre a 

importância dos mentores para o projeto, citando o amigo venezuelano Juan  

Crisafulli, que seria apoiador pessoal e conselheiro do projeto desde 2016. 

Segundo as informações publicadas na página, ele contribuiu com diversas 

ações com o Globo Universidades. Além disso, a publicação declara que os 

imigrantes serão sempre acolhidos e de como o Brasil é um país de muitas mãos 

e muitos povos. A publicação recebeu 61 curtidas e seis compartilhamentos.  

No dia 22 de junho a Unicorre publicou em sua página um texto sobre uma 

campanha de apoio financeiro para abertura de uma nova turma do projeto. O 

texto começa bem informal, com a página falando diretamente para o seu público 

(Fala gente.). No texto, a Unicorre explica de que maneira funciona o projeto, por 

meio da Ação da Cidadania e que, independente do apoio institucional, precisaria 

de algum caixa para ajudar em algumas iniciativas do projeto. Na chamada, a 

página apela ainda para conseguirem bater a meta de oito mil reais. E finaliza 

com um link com as informações da campanha. A publicação recebeu 39 curtidas 

e três comentários de usuários demonstrando interesse em contribuir com o 

projeto.  

 Ao clicar no link fomos direcionados para a página da “vakinha” com o 

objetivo de arrecadação de oito mil reais e a ainda o valor total arrecadado de 

R$ 9.820,00. A campanha foi criada no dia 25 de maio de 2018 e encerrada no 

dia 24 de junho do mesmo ano. Ou seja, em um mês a meta foi ultrapassada. Na 

página da campanha há informações sobre o projeto, o número de alunos já 

formados pela Universidade da Correria, 4300 alunos até a data da publicação e 

o foco de contribuir com a formação de jovens das periferias do RJ e SP para se 
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tornarem novos empreendedores e na abertura de novos negócios. O texto 

divulga ainda as formas de arrecadação do projeto: Crowdfuding através do 

Catarse, venda de camisetas do projeto, apoios, patrocínios e por meio da Feira 

Soma. Além disso, a Unicorre teve, até fevereiro de 2018 uma loja no Carioca 

Shopping, a UC Store, onde eram vendidos os produtos confeccionados pelos 

alunos e ex alunos do projeto. A cozinha Colab também comercializa os produtos 

feitos pelos alunos da gastronomia do projeto. E por último o atelier colaborativo, 

em fase beta, e o coworking. A página declara ainda o objetivo futuro da 

Universidade da Correria de se tornar um curso regular, com mensalidade 

acessível. Para finalizar essa página com link do apoio, a Unicorre traz links com 

matérias e reportagens com publicações sobre o projeto.  

Figura 3: “Vakinha” UC  

  

  

No dia 15 de maio, a publicação foi sobre a turma de Vila Kennedy. A 

imagem é da turma do projeto na feira S.O.M.A.. A feira é um projeto colaborativo 

onde os pequenos empreendedores vendem os seus produtos. O texto vem em 

forma de agradecimento a todos os empreendedores que participaram da feira. 

Além do texto com marcações de cada um que contribuiu com esse projeto. A 

publicação ilustra a postagem com 12 fotos da turma e da feira realizada. Ao todo 

foram 64 curtidas e nove comentários.  

No dia 12 de maio, a UniCorre fez duas transmissões ao vivo em sua 

página com imagens da feira S.O.M.A. Os vídeos mostravam a exposição dos 
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produtos produzidos pelos alunos do projeto e que foram comercializados na 

feira. Além dos produtos, os vídeos destacaram as logomarcas dos alunos e 

imagens dos alunos da Universidade da Correria no local. A primeira transmissão 

ao vivo foi ao ar às 14h30 e recebeu 405 visualizações, 2 comentários e 12 

curtidas. A segunda transmissão foi às 17h20 e recebeu 620 visualizações e 4 

curtidas.  

Em 11 de maio a publicação era a chamada para a feira SOMA e o link 

para conhecerem a página do projeto da feira. A publicação recebeu 12 curtidas. 

Já a página da feira é seguida por 131 usuários do Facebook e 128 usuários 

curtiram a página.  

Figura 4: Feira SOMA  

  

No dia anterior, o post também era uma chamada para a feira. De acordo 

com a página, a feira representaria a finalização da turma de empreendedores 

da Praça Vila Kennedy, que tiveram os seus negócios destruídos na intervenção 

militar. Além dos alunos dessa turma, o evento também contaria com outros ex-

alunos da Universidade da Correria. O post traz ainda informações sobre a 

participação do Dream Team do passinho como apoiadores da iniciativa. A 

publicação foi finalizada com a frase: Onde um chega, todos chegam! E ainda 

duas hashtags #SouCorreria #SomostodosVK e uma imagem com o dia, o 

horário e o local da feira. A postagem recebeu oito curtidas.  



50  

  

No dia nove de maio a publicação também já era de chamada para a feira 

e o texto falava sobre a realização dos sonhos dos alunos e de seus 

idealizadores. Na imagem abaixo do texto, a foto de um grupo de seis alunos do 

projeto, sendo cinco mulheres e um homem. A publicação foi curtida 45 vezes e 

compartilhada 23.  

No dia seis de maio a Unicorre alterou a sua foto do perfil para a imagem 

de uma mulher negra. Esta é a foto do perfil do projeto até o momento. A imagem 

recebeu sete curtidas.  

No mesmo dia, a página do projeto publicou um texto com uma reflexão 

sobre a Comunidade de Villa Kennedy acerca da intervenção militar e que o 

governo federal denominou “intervenção modelo”. A Unicorre criticou a atuação 

da gestão de Marcello Crivella que, de acordo com o projeto, foi o causador da 

destruição dos “negócios” dos moradores. Além do texto, o post agradeceu 

pontualmente aqueles que contribuíram com o projeto S.O.M.A.. Além do texto 

crítico e reflexivo, a publicação também compartilhou 15 fotos dos alunos da 

Comunidade Villa Kennedy. O post recebeu 52 curtidas, três comentários e seis 

compartilhamentos.  

No dia primeiro de maio, a Unicorre fez uma homenagem ao trabalhador 

brasileiro pela significação da data comemorativa. Na publicação o texto:  

“Poderia estar roubando, mas não está no congresso. Poderia estar matando, 

mas não está no crime. Viva o trabalhador brasileiro. ” O texto contém ironia e 

faz alusão a fala dos vendedores dos coletivos que usam parte dessa fala em 

seu discurso de venda. Além do texto o post trouxe a imagem de um trabalhador 

engraxate de sapatos e o comentário de que a homenagem é para TODOS os 

trabalhadores. E repetiu a palavra “TODOS”. A publicação recebeu 106 curtidas, 

um comentário e 152 compartilhamentos.   

No dia 30 de abril a postagem publicada na página começava a apresentar 

o projeto que ajudaria os trabalhadores da Vila Kennedy a reconstruir os seus 

negócios destruídos pela ocupação militar. A chamada era para a nova turma da 

UC que teria cinco empreendedores locais que tiveram seus negócios destruídos 

pela ação da prefeitura do mês anterior. A publicação trouxe ainda a informação 
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da colaboração de um coletivo de comunicação, o Brazzaville Produções, 

voluntários, mentores e apoiadores do projeto que teria início no dia cinco de 

maio. O texto vem acoplado a imagem da Estátua da Liberdade, com a frase 

Levanta e Anda – Universidade da Correria Vila Kennedy. Essa postagem foi 

curtida 160 vezes, recebeu seis comentários e 189 compartilhamentos.   

Antes dessa publicação, no mesmo dia, a UC atualizou a sua foto de capa 

para a imagem da Estátua da Liberdade associada à Universidade da Correria 

Vila Kennedy. A foto recebeu nove curtidas.  

No dia 25 de abril, a Unicorre abordou em sua postagem um de seus 

projetos “Era uma vez o mundo”. O projeto diz respeito à possibilidade de 

construção de brinquedos afirmativos, que busquem dialogar com a diversidade 

e representatividade.  A publicação referenciou a entrevista concedida direto do 

Atelier Collab Dani Paranhos, concedida à Globo News. Além do texto, a UC 

publicou duas imagens da entrevista acontecendo no atelier. Além de 18 

curtidas, a publicação recebeu três compartilhamentos.  

Em 26 de março a UC alterou o seu endereço na página do facebook e 

recebeu 11 curtidas.  

No dia 25 de março a página do projeto trocou a sua foto de capa para a 

da imagem da então candidata à presidência da república, Marina Silva, 

abraçada por alunas, mulheres, negras da Unicorre. A imagem recebeu 83 

curtidas, seis comentários e dois compartilhamentos. Todos os comentários 

eram de elogios e enaltecimento pela representatividade da foto.  

Figura 5: Marina Silva e alunas Unicorre  
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A publicação de três dias antes, dia 22 de março, falava sobre o encontro 

com a Marina Silva e os alunos da UC. O evento contou com outras participações 

como a do roteirista e escritor Rodrigo França, Danielle Correia e Vinícius 

Marcílio, ambos os membros do Conselho da UC. Na ocasião, de acordo com a 

publicação na página, foram promovidas reflexões, além da apresentação do 

galpão da Ação da Cidadania, que foi apresentado pelo seu diretor Rodrigo 

Fernandes Afonso e a visita a pequena cozinha da chef e presidente do CDhASu 

Masiero e pelo chef Juan Pedro Morales Pilotto. O encontro foi encerrado com 

uma conversa com o Anderson França, que apresentou demandas que foram 

incorporadas aos planejamentos de programa de governo da candidata, como 

ampliação das políticas públicas de acesso ao crédito para o pequeno 

empreendedor e a educação inclusiva. Além das informações, a publicação 

compartilhou 28 fotos do evento. A publicação recebeu 231 curtidas, 50 

comentários e 75 compartilhamentos. Dos 50 comentários publicados apenas 

três usuários referiram-se a candidata de forma negativa. Um dos usuários a 

chamou de “malandra”, outro se referiu a candidata como “golpista” e o outro 

falou que ela vende um discurso, mas é “teatro”. Todos os demais comentários 

foram de enaltecimento à figura da candidata e em defesa da mesma contra as 

publicações feitas com críticas a ela.  

No dia 19 de março a publicação trazia a informação sobre o encontro que 

aconteceria no dia 22 de março com a candidata Marina Silva. De acordo com a 

publicação o encontro com a candidata seria o primeiro com presidenciáveis para 

uma conversa sobre desenvolvimento econômico e social nas periferias e para 

afroempreendedores, mulheres, público LGBT+ e migrantes. A publicação veio 

associada à imagem da candidata com o seguinte texto: “Reflexões Brasileiras – 

os fazeres populares de geração de renda e o desenvolvimento econômico e 

social nas periferias. ” A publicação foi curtida 173 vezes, 43 compartilhamentos 

e 51 comentários. A grande maioria dos comentários foi declarando voto à 

candidata e de elogios à sua figura pública e seu trabalho. Poucos a associaram 

ao golpe e o seu apoio a intervenção federal no Rio.   

No dia 15 de março a UC fez uma chamada para sócios e mentores para 

os projetos da Unicorre. As possibilidades seriam de oferecer: conhecimento 
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técnico, conhecimento de gestão financeira, conhecimento de planejamento 

estratégico, conhecimento de plano de comunicação, conhecimento em design 

ou criação de ID, mentoria, investimento anjo, com retorno mediante contrato de 

mútuo, com juros e no máximo 2% ao mês. A publicação recebeu 206 curtidas, 

77 comentários e 58 compartilhamentos. Apenas um comentário traz uma 

reflexão negativa sobre a divisão de raças pelo foco do projeto ser para ajudar 

mulheres, negras e para o público LGBTQ.  

No mesmo dia 15 de março, a Universidade da Correria alterou a sua foto 

de capa para a imagem da vereadora Marielle Franco, assassinada na noite 

anterior. A publicação recebeu 104 curtidas e dois comentários de indignação e 

lamento pela morte da vereadora.  

Em cinco de março a UC publicou informações sobre a primeira oficina de 

roteirista promovida pelo projeto, em parceria da Fábrica, uma das maiores 

produtoras audiovisuais do país. Além das informações sobre a oficina, a 

postagem foi ilustrada com seis imagens da oficina. A publicação recebeu 69 

curtidas, 18 comentários e quatro compartilhamentos. Todos os comentários 

foram de elogios ao projeto ou de interesse pelo tema.   

No mesmo dia a Unicorre também publicou informações sobre as aulas 

de gastronomia oferecidas pelo projeto e para quem elas são direcionadas 

(empreendedores do setor de alimentação, pequenos empreendedores, que 

estão iniciando agora suas cozinhas). Para este foco, a UC conta com o apoio 

do Instituto GPA, do Grupo Pão de Açúcar e Catarse. As aulas foram realizadas 

na maior cozinha industrial da Zona Portuária no Rio e ministradas pela 

fundadora da UC e “CEO” da A Pequena Cozinha, Suelen Masiero. Além das 

informações, o texto vem associado a 15 fotos com imagens das aulas. A 

publicação recebeu 59 curtidas, 11 comentários e três compartilhamentos. Todos 

os comentários foram de usuários interessados no projeto.  

Ainda no dia 5 de março, a UC trouxe a informação sobre a aprovação da 

ex-aluna Luciana Paulino (mulher, negra), da turma de 2017 de SP, na USC 

Marshall/USA com o seu projeto BLCK BIRD. A publicação foi curtida 66 vezes, 
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compartilhada oito vezes e recebeu apenas um comentário da própria Luciana 

Paulino, em agradecimento a Universidade da Correria.  

A 4ª publicação do dia 5 de março dizia respeito a trajetória da 

Universidade da Correria, que começou em 2012 no Capão Redondo, depois  

Nova Holanda e Kelson’s, Complexo da Maré, Rocinha, Jacaré, Cidade de Deus, 

Campo Limpo, São Paulo, Fortaleza. Com mais de 4200 alunos e mais de 200 

mil arrecadados para os negócios. Acrescentou ainda as empresas parceiras do 

projeto – Ação pela Cidadania, A Pequena Cozinha, Instituto GPA, Catarse, A 

Fábrica e o Canal Futura. A publicação recebeu 60 curtidas, três comentários e 

sete compartilhamentos.  

A publicação de 1º de março foi em agradecimento pelos mais de 200 

interessados em participar da oficina de roteirista e a informação da listagem dos 

15 selecionados para participar do projeto. A publicação foi curtida 20 vezes e 

recebeu três comentários.  

Em 28 de fevereiro a página da UC compartilhou o projeto de encontro 

mensal “Conversas Entre Nós” realizado para os alunos da Universidade da 

Correria onde veteranos das turmas anteriores e profissionais falam sobre 

empreendedorismo no Brasil. A publicação, que também teve imagens dos 

participantes do mês divulgadas na página, recebeu 17 curtidas, três 

comentários e dois compartilhamentos.  

No dia 26 de fevereiro a publicação foi sobre a aula sobre Canvas Model, 

com a Suelen Masiero, chef na Pequena Cozinha. Além das informações sobre 

a aula, o post seguiu com 13 fotos da aula ministrada para a turma da UC. A 

publicação recebeu 43 curtidas, três comentários e um compartilhamento.  

Dois dias antes, a publicação também foi referente à aula ministrada pela  

Suelen Masiero. De acordo com a página “os estudos de frango renderam ótimos 

pratos!” No post 13 fotos foram adicionadas. Essa postagem recebeu 82 curtidas, 

nove comentários e três compartilhamentos.  

Nos dias 21 e 22 de fevereiro, as publicações foram as primeiras 

chamadas para o workshop para roteiristas, com informações sobre as inscrições 
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(formulário e data limite). As publicações receberam respectivamente73 e 87 

curtidas, 31 e 89 comentários e 34 e 100 compartilhamentos. Todos os 

comentários eram de usuários interessados em participar da oficina ou de 

marcações a outros usuários que poderiam se interessar pelo projeto.  

No dia cinco de fevereiro, a postagem da UC foi sobre a ex-aluna do 

projeto Cintia Félix, falando para os calouros. O texto veio acoplado à imagem 

da empreendedora com a turma. A publicação foi curtida 45 vezes.  

No dia 23 de janeiro a Unicorre publicou 30 fotos de alunos da nova turma, 

no momento em que as aulas foram ministradas e a informação de que as aulas 

teriam começado há três semanas. A publicação recebeu 62 curtidas, oito 

comentários e seis compartilhamentos. Todos os comentários foram de usuários 

interessados em participar do projeto ou de elogios a UC.  

Em 14 de janeiro a publicação foi sobre a Oficina de Camisetas da UC 

(TShirts Workshop), que pela primeira vez seria aberta para ouvintes. No post, a 

Unicorre compartilhou o endereço, o dia e horário que o workshop seria 

realizado. Essa postagem foi curtida por 50 usuários, recebeu 25 comentários e 

oito compartilhamentos. Todos os comentários foram de interessados em 

participar como ouvinte do workshop.  

Também no dia 14 de janeiro, um pouco antes da outra publicação, a UC 

publicou em sua página, um vídeo sobre um projeto de uma favela do subúrbio 

carioca. O vídeo retrata a história de três modelos da Jacaré Modas e de suas 

narrativas no mundo da moda. Não é um projeto d UC e sim da Papel& Caneta 

em parceria com a Jacaré Moda, porém foi publicado na página da Unicorre pelo 

“simples e puro orgulho de vê-los. ” É um vídeo de cerca de sete minutos que 

retrata moda, resistência e inspiração. O vídeo recebeu 100 curtidas, quatro 

comentários e cinco compartilhamentos.   

No dia cinco de janeiro, a UC publicou em sua página, um vídeo enviado 

pelo Manoel Soares, repórter do programa Encontro da TV Globo, com uma 

mensagem para as alunas, mulheres, negras da Universidade da Correria. No 

vídeo ele pede para que as alunas usem o momento das aulas para construir. 

Considera que muitas vezes dá vontade de criticar, mas que o momento é de 
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construção acima de tudo. Ressalta que ele só chegou onde chegou porque foi 

incentivado por sua mãe, uma mulher preta e empreendedora da favela.  O vídeo 

foi visualizado quatro mil vezes, curtido 32, comentado quatro e compartilhado 

três vezes.   

No dia quatro de janeiro a publicação era de caráter informativo para que 

os candidatos da nova turma verificassem suas caixas de e-mail, pois poderiam 

ter recebido um link para agendamento das entrevistas de seleção para a turma.  

A postagem recebeu 23 curtidas, três comentários e um compartilhamento.  

No dia dois de janeiro a publicação foi sobre o balanço das inscrições para 

a nova turma da Universidade da Correria. Foram 260 inscritos para 50 vagas. A 

página enfatiza o desafio dos critérios de seleção e a preocupação de atender a 

todos. Além dos 50 bolsistas integrais, seria possível ainda ficar entre os 15 

selecionados que receberiam o apoio de financiamento do Fundo Estudantil, 

criado em uma campanha de crowdfunding do Catarse. Desta forma, o projeto 

conseguiria receber 65 jovens empreendedores em sua nova turma. A postagem 

foi curtida 41 vezes, recebeu seis comentários e dois compartilhamentos.  

A primeira publicação do ano de 2018 aconteceu no dia dois de janeiro e 

era justamente uma última chamada para as inscrições para a nova turma com 

50 vagas para bolsistas integrais. A postagem trazia o link para as inscrições e 

já falava sobre a possibilidade de uma “segunda chamada” para os que não 

fossem selecionados com bolsa integral, poderiam ser selecionados com bolsas 

de 50% e 100%. A publicação recebeu 47 curtidas, 25 comentários e 17 

compartilhamentos. Todos os comentários foram de usuários interessados no 

projeto ou de marcações de outros usuários que poderiam se interessar.  

3.2.2 Descrição das postagens do ano de 2013 do Facebook  

No ano de 2013 foram 69 postagens. As publicações foram realizadas da 

seguinte maneira: duas em abril, cinco em maio, sete em junho, 18 em julho, 

quatro em agosto, 13 em setembro, duas em outubro, seis em novembro e 12 

em dezembro.  
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A primeira publicação da Unicorre no Facebook aconteceu no dia 28 de 

abril do ano de 2013. Na ocasião, eles atualizaram a foto de capa em seu perfil 

na rede. A imagem é a logo do projeto com o ano de sua criação. A foto recebeu 

três curtidas.  

 No mesmo dia a UC publicou uma foto com a chamada da nova turma da 

Universidade da Correria, intitulada Caravana BXD 2013.2 – Nilópolis. Seguida 

da frase “Conhecimento é poder. ” – Nilópolis, Nova Iguaçu, Caxias, Belford, 

SJM- inscrições em maio. A postagem recebeu seis curtidas e três 

compartilhamentos.  

 No dia 10 de maio a publicação era um vídeo Blue Bus/vídeo que mostra aluno 

ensinando professora a ensinar se tornou viral. A publicação não foi curtida e 

não recebeu nenhum comentário.  

 No mesmo dia a página da Unicorre publicou três imagens da Liliane Ferrari, 

como divulgação de que a jornalista e coordenadora do curso de mídias sociais 

e do curso de mercado da moda na ESPM SP, seria uma das professoras da 

nova turma da UC. A postagem divulga o perfil da jornalista nas redes sociais e 

sua homepage. A publicação foi curtida quatro vezes e compartilhada três vezes.  

 No dia 24 de maio a Unicorre compartilhou uma matéria que foi veiculada em 

um site especializado (www.startups.ig.com.br) sobre o lançamento de uma 

escola de empreendedorismo com cursos gratuitos. A publicação recebeu 

apenas uma curtida.  

 No dia 27 de maio a UC publicou a matéria sobre a intenção do governo em criar 

uma universidade das artes, onde seriam reunidas todas as expressões de 

cultura e que seriam cursos de graduação e pós-graduação. Houve uma curtida 

e um compartilhamento.  

 No dia 29 de maio a postagem da UC foi sobre o acordo entre o SEBRAE e o 

MEC, que garantiria ensino a 1,5 milhões de estudantes até 2014. Este acordo 

previa que a partir do segundo semestre de 2013, estudantes de 15 cursos da 

rede pública de ensino técnico passariam a ter a disciplina empreendedorismo 
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em seus currículos (Pronatec Empreendedor). O post recebeu uma curtida e um 

compartilhamento.  

  No dia três de junho a UC publicou em sua página uma imagem com um 

passo a passo para um caminho seguro para iniciar uma Start-Up. O infográfico 

indica o caminho para o sucesso nesse segmento. A publicação foi curtida 

quatro vezes, recebeu um comentário e foi compartilhada seis vezes. Figura 6: 

O caminho seguro para iniciar uma Start-Up  

  

  

No dia seis de junho a UniCorre divulgou que o início das aulas nas 

unidades da universidade privada Unisuam em Bonsucesso, Bangu e Campo 

Grande, bairros da Zona Oeste e Baixada do RJ. A instituição de ensino é 

parceira da UC e as aulas da nova turma do projeto seriam ministradas nas 

unidades da Unisuam. O post recebeu 13 curtidas, um comentário e 29 

compartilhamentos.  

No dia nove de junho a UniCorre publicou em sua página imagens das 

camisetas da UC. Foram seis fotos de modelos diferentes, nas cores preta e 

branca. As camisas são comercializadas para arrecadação de fundos para 

criação de novas turmas. A publicação recebeu duas curtidas e três 

compartilhamentos.  

No dia 13 de junho a UC compartilhou um link de uma matéria sobre 

empreendedorismo comunitário, em Campo Limpo, publicada originalmente no 

site Agesocial. A postagem não está mais disponível para acesso e não houve 

curtidas, comentários e compartilhamentos.  

http://www.agesocial.com.br/
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 No mesmo dia, a UC publicou novamente a divulgação sobre sua nova turma. 

Em parceria com a Sebrae RJ, Rio Criativo, Yunus, Negócios Sociais,  

Unisuam, Hub Escola, It’sNoon, Mineo e Social Good Brasil. Além da informação 

dos apoios/patrocínios, a Unicorre publicou uma imagem com fotos de alguns 

dos professores do projeto. O post foi curtido uma vez e compartilhado também 

uma vez.  

 No dia 27 de junho a UC fez uma chamada direcionada aos moradores da Maré, 

Alemão, Madureira, Meier, Piedade ou algum bairro ou favela dos subúrbios da 

Central ou Leopoldina. Na publicação a Universidade da Correria oferece 

orientação para quem tem um projeto em nível artesanal e informa que dois 

desses projetos seriam selecionados para serem acompanhados pela Dhama 

(agência de comunicação) durante dois meses. A publicação recebeu duas 

curtidas e um compartilhamento.  

 No dia dois de julho a chamada era sobre a aula que seria realizada no dia seis 

de julho, das 9h às 13h, sobre como criar um protótipo, estudar meios de 

execução e captação de recurso. A aula seria inaugural de uma turma regular da 

Unicorre mas seria aberta ao público geral de forma gratuita. Além das 

informações sobre os temas abordados, a UC divulgou ainda o endereço da aula. 

A publicação recebeu 14 curtidas, sete comentários e 14 compartilhamentos. 

Todos os comentários foram de interesse na aula e de incentivo ao projeto.  

 Nos dias três e quatro de julho as publicações tratavam sobre o mesmo tema. 

Com informações sobre o que seria abordado na aula, dia, horário e local onde 

a aula seria ministrada. A publicação do dia três recebeu duas curtidas e do dia 

quatro foi compartilhada uma vez.  

 No dia quatro de julho a UC publicou também uma chamada para o curso de 

férias: Empreendedorismo para a juventude de origem popular. As aulas seriam 

ministradas por Anderson França. A publicação fala sobre a proposta do curso, 

objetivos, valor do investimento (R$40 reais) e que as aulas seriam ministradas 

na Universidade Unisuam de Bonsucesso e de Campo Grande. Divulga o 

calendário das aulas nas duas unidades. Como dois encontros para cada 
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unidade e com as aulas acontecendo aos sábados. O post recebeu dois 

compartilhamentos.  

 Ainda no dia quatro de julho, a UC publicou informações sobre outro módulo do 

curso de férias: Cultura Digital para Projetos. As aulas seriam ministradas por 

Romario Regis Francisco, coordenador da agência Papagoiaba, que realiza 

projetos de cunho social e usa a internet para dar suporte para as ações. Além 

da informação sobre o módulo, com apresentação da estrutura do curso, a 

postagem traz ainda informações sobre os dias, horários e locais da realização 

do curso. A publicação foi curtida duas vezes.  

 No dia cinco de julho a publicação falava sobre a aula que seria realizada no dia 

seguinte. Além da chamada para a aula, a UC divulga ainda a comercialização 

das camisetas do projeto que seriam vendidas no dia do encontro. O post foi 

compartilhado duas vezes.  

 No dia seis de julho, dia da aula inaugural da nova turma da UC, a página do 

projeto publicou uma imagem com as informações sobre a aula. Em seguida, a 

UniCorre publicou uma foto já durante a ministração da aula magna. A foto era 

do Anderson França escrevendo o slogan do projeto “Empreender é um ato de 

resistência”. A imagem recebeu uma curtida e um compartilhamento. Finaliza as 

postagens deste dia com um vídeo no momento em que a aula acontecia.   

 Em seguida publicou mais quatro fotos da aula acontecendo. A primeira não 

recebeu curtida, a segunda recebeu quatro curtidas, a terceira três curtidas e a 

quarta um compartilhamento.  

 No dia 11 de julho a UC divulgou uma palestra da CAP Férias na Unisuam que 

seria ministrada pelo Anderson França sobre Empreendedorismo e a juventude 

de origem popular. Na publicação, o link para inscrição. Não houve curtida.  

 No dia 15 de julho a Unicorre publicou uma imagem da aula ministrada pelo 

Romário Régis, da Agência Papagoiaba. A aula foi ministrada na Unisuam – RJ. 

A publicação recebeu três curtidas e um comentário.  

 No dia 17 de julho a UC publicou a informação de que integraria um dos 53 

workshops sobre inovação social em SP. O post recebeu uma curtida.  
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 No dia 18 de julho a Universidade da Correria divulgou a palestra que seria 

ministrada em SP pelo Anderson França sobre a história do projeto. A palestra 

aconteceria na Saída do Hub Paulista – Atividade no Grajaú. O post recebeu três 

curtias e dois compartilhamentos.  

 No dia 1º de agosto a UC publicou um infográfico com os cinco motivos para 

escolher a economia colaborativa (práticos, sociais, curiosidade, financeiros e 

ambientais). Recebeu sete curtidas, três comentários e 12 compartilhamentos.  

 No dia nove de agosto a UC publicou que o projeto foi escolhido por Eduardo 

Lyra do Gerando Falcões para usar na palestra que participou na sede do Google 

Brasil. O post recebeu três curtidas.  

 Também no dia nove de agosto a Unicorre publicou uma imagem com a seguinte 

frase: “Inovar é dar uma resposta brilhante para uma pergunta que ninguém 

pensou em fazer. ” Bia Granja, fundadora do YouPix (maior evento de cultura de 

internet do Brasil). A imagem recebeu duas curtidas e um compartilhamento.  

 No dia 15 de agosto a UC divulgou a preparação para a nova turma (o ciclo 

2013.2) que seria realizado a partir de setembro em Bonsucesso. A postagem 

recebeu sete curtidas, um comentário e três compartilhamentos.  

 No dia cinco de setembro a UC fez uma promoção para que um de seus 

seguidores ganhasse um ingresso para assistir ao filme Jobs. O autor da melhor 

frase sobre “O que é correria para você? ” gnharia o ingresso para a estreia do 

filme. No dia 10 de setembro a UC publicou uma foto dos criadores da primeira 

Startup da Unicorre na Unisuam RJ. Na foto dois homens negros, duas mulheres 

também negras e o Anderson França. A imagem recebeu seis curtidas e seis 

compartilhamentos. No dia 12 de setembro a publicação foi sobre como a 

inovação social pode colaborar na solução dos problemas da periferia, matéria 

publicada em no site do Social Good Brasil. A publicação não recebeu curtida. 

No mesmo dia a UC publicou uma imagem de uma sala de aula da Escola de 

Comunicação Comunitária, seguida de um link com as informações do projeto. 

A publicação não recebeu curtida. No dia 14 de setembro a publicação foi com a 

foto da aluna da UC, Priscila Rafael, de 28 anos. Foram 17 curtidas, dois 

comentários e cinco compartilhamentos.  

http://www.socialgoodbrasil.org.br/
http://www.socialgoodbrasil.org.br/
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  Ainda no mês de setembro a Unicorre publicou as seguintes postagens.  

Uma imagem com a seguinte frase: “O CEO é o principal vendedor da sua ideia. 

” Leofilard. A publicação recebeu nove curtidas e seis compartilhamentos, 

compartilhou o link da figura pública de Anderson França com a página para ser 

curtida. A publicação foi curtida três vezes.  Depois divulgou o lançamento dos 

clubes de estudo de linguagem de programação. A publicação recebeu duas 

curtidas. No mesmo dia publicou uma matéria veiculada no site porvir.org sobre 

a PBLU (Project Based Learning University). A postagem recebeu duas curtidas. 

Para finalizar o dia, a UC compartilhou uma matéria veiculada no site da Hub 

Escola. Introdução à correria – reflexão, rompimento, criação e execução. 

Recebeu quatro curtidas e um compartilhamento. No dia 19 de setembro a UC 

publicou um vídeo do Youtube onde a Hub Escola conversou com Anderson 

França. No dia 24 de setembro a Unicorre divulgou com fotos o ciclo de palestras 

em que foi participante. A publicação recebeu três curtidas. No mesmo dia 

publicou uma matéria que saiu na revista Galileu sobre a Universidade da  

Correria. “Unicorre: universidade gratuita que ensina a “correria” da inovação. ” 

A publicação recebeu cinco curtidas.  

 No dia 1º de outubro a UC uma frase de seu fundador: “Você não precisa de 

diploma para ser empreendedor, não precisa acreditar que é melhor ter uma 

carteira assinada ou ser um funcionário público. ” Anderson França. A publicação 

recebeu sete curtidas.  

 No dia 15 de outubro a Unicorre publicou a imagem de Priscila Nakahara. Ela 

cursou administração pública na FGV, fez imersão na UC e decidiu desenvolver 

um projeto em SP e PE (sua terra natal). A publicação recebeu oito curtidas e 

dois compartilhamentos.  

  No dia cinco de novembro foi publicada a imagem da Suelen (esposa do  

Anderson França) com a logo da UC e a frase “Porque é para a frente que se 

anda. ” A publicação recebeu 14 curtidas, três comentários e cinco 

compartilhamentos. No dia 27 de novembro a publicação trazia a chamada para 

as aulas no Piscinão de Ramos e uma foto com parte dos alunos. A postagem 

recebeu cinco curtidas, um comentário e dois compartilhamentos. No dia 29 de 
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novembro a UC publicou o clipe da música “Pra quem tem fé” do Rappa. A 

publicação recebeu uma curtida e um compartilhamento.  

 No dia dois de dezembro a publicação fez menção à Rosa Parks, que em 1955 

se recusou a sentar nos lugares reservados para “Black only” no ônibus que 

entrou. Subiu para o ônibus e iniciou uma revolução sozinha. A publicação 

recebeu oito curtidas e nove compartilhamentos.  

 No dia cinco de dezembro a foto publicada era da turma Piscinão de Ramos com 

o varal de desejos. A publicação recebeu dez curtidas, dois comentários e três 

compartilhamentos. Um dos comentários foi de uma das alunas que faz um 

agradecimento publicamente a UC pelos ensinamentos:  

“Estou muito feliz, pois a minha realização financeira chegou. ” Em outro post 

trouxe um R.I.P de Madiba (Nelson Mandela) – 1918-2013. A postagem foi 

curtida três vezes.  

 No dia sete de dezembro a UC publicou a imagem de uma aula externa do Dinho 

com os alunos e a frase: Empreender é um ato de resistência. A publicação 

recebeu cinco curtidas e três compartilhamentos. No mesmo dia a UC publicou 

uma foto do Dinho com 11 alunos da Unicorre, onde foi realizada a entrega dos 

certificados da segunda turma da UC do Piscinão de Ramos, com nove projetos 

selecionados para quatro meses de encubação. A foto mostra a tendência das 

mulheres como alunas. Na foto eram nove mulheres e apenas dois homens. A 

postagem recebeu cinco curtidas, três compartilhamentos e três comentários. 

Para finalizar as postagens do dia sete de dezembro a UC publicou a imagem 

do Dinho conversando com um morador dentro de uma comunidade, seguida da 

frase: “A pista é a sala de aula. ” A publicação recebeu cinco curtidas e dois 

compartilhamentos.  

 No dia 11 de dezembro a postagem trouxe a imagem da aluna Maria das neves, 

moradora da Maré, costureira. O texto publicado trouxe algumas reflexões sobre 

empreender ilustradas através da frase: “Inovação é a cabeça erguida. ” De 

acordo com a publicação, negócio de “alto risco” é “furada”, a vida é o valor. A 

postagem recebeu sete curtidas e quatro compartilhamentos. Também no dia 11 

de dezembro a UC publicou uma imagem com a divulgação de oficinas e cursos 
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de férias que seriam realizados no CAP Unisuam e na Hub Escola. A foto de 

divulgação é ilustrada com a imagem da Valesca de Paula, que é aluna Unicorre 

e é empreendedora. A publicação recebeu oito curtidas e cinco 

compartilhamentos.   

 No dia 19 de dezembro a Unicorre publicou uma foto de divulgação do início das 

ações na cidade de Florianópolis. Além da foto a UC informa que o projeto seria 

realizado em parceria com as lideranças locais e o objetivo de criação de um 

polo gastronômico que gerasse renda local.  A publicação recebeu cinco 

curtidas. No mesmo dia Universidade da Correria publicou em sua página três 

fotos divulgando sua participação na Rádio CBN Floripa onde falaram sobre as 

ações de rua na Vila União e também com moradores de rua da cidade. A 

publicação recebeu cinco curtidas e quatro compartilhamentos. Para finalizar as 

publicações dessa data, a UC publicou a informação sobre a ação desenvolvida 

em parceria com a Dharma Agência, O ICOM e o Social Good Brasil. Além disso, 

publicou um link com a matéria sobre o projeto que seria realizado em Floripa. A 

matéria foi intitulada “Intervenção sobre criação de negócios e projetos de 

inovação social acontece em Florianópolis. ” A publicação recebeu três curtidas 

e três compartilhamentos.  

 A última publicação do ano de 2013 aconteceu no dia 20 de dezembro. A 

postagem era a divulgação do álbum Universidade da Correria nas ruas de 

Floripa. O álbum recebeu apenas uma curtida.  

  

3.3 Divisão das Postagens por Categorias   

O objetivo dessa seção é dimensionar e dar uma visibilidade maior às 

postagens realizadas na página da Universidade da Correria no Facebook nos 

anos de 2018 e 2013 e também sobre os 16 vídeos inseridos no canal do 

Youtube, a partir da percepção e do enquadramento dado e pela maneira como 

dentro dessas categorias, as subdivisões de cada uma delas conseguem traçar 

o perfil da Universidade da Correria, bem como de seus alunos e seguidores. A 

partir dessa divisão foi possível realizar uma análise mais aprofundada das 
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postagens. Essa análise só foi possível a partir da descrição das postagens 

realizada na seção anterior.   

Para uma melhor organização e entendimento das postagens da página 

da Universidade da Correria no Facebook, dividimos as postagens em cinco 

categorias: Cursos, Projeção, Alumni, Política e Outros. Os anos escolhidos 

foram 2013, por ser o primeiro ano da UC na rede social e 2018, por ser o último 

ano completo. Fizemos o mesmo enquadramento para os 16 vídeos inseridos no 

canal do Youtube. (Vide apêndice)  

 Na categoria cursos, subdividimos a análise a partir de algumas dimensões que 

caracterizam essa categoria. Por tipo de curso entende-se o formato dos cursos 

que são oferecidos pela Unicorre: curso regular, pocket, oficina, aulas com 

alguma temática específica e curso de férias. O local referese ao bairro onde as 

aulas seriam ministradas. Essa coluna tem relevância por fazer o apontamento 

do foco do programa ser voltado para bairros da periferia e favelas das cidades 

onde os cursos aconteceram. Na dimensão parceria/financiamento elencamos 

algumas empresas parcerias e/ou profissionais que, de alguma maneira, 

contribuíram com a Unicorre. Ainda dentro dessa dimensão destacamos as 

postagens que descreveram a forma como o projeto consegue angariar 

fundos/verba para manutenção dos projetos (crowfunding, “vakinha”, chamada 

para sócios e mentores, venda de camisetas, empresas e organizações 

parceiras e apoiadoras.). A última dimensão desta categoria é o retrato do 

engajamento das pessoas sobre as postagens do projeto. Assim, quantificamos 

as curtidas, comentários e compartilhamentos que cada uma das publicações 

recebeu. Nesta categoria foi possível perceber a relevância do local onde os 

cursos foram realizados nos dois anos. Em algumas postagens o local do curso 

não foi declarado, entretanto, todas as vezes que o local do curso foi declarado, 

notoriamente verificamos o destaque para bairros e zonas da baixada ou 

periferia do RJ. Tais como: Vila Kennedy (5 vezes), Nova Holanda (1 vez), 

Complexo da Maré (1 vez), Nilópolis (1 vez), Cidade de Deus (1 vez), Jacaré (1 

vez), Nova Iguaçu (1 vez), Belford Roxo (1 vez), São João de Meriti (4 vezes), 

Bonsucesso (9 vezes), Bangu (1 vez), Campo Grande (4 vezes), Complexo da 



66  

  

Maré (2 vezes), Alemão (1 vez), Madureira (1 vez), Meier (1 vez), Piedade (1 

vez) e Piscinão de Ramos (3 vezes).  

 A segunda categoria que utilizamos foi a Projeção. Nessa categoria 

enquadramos as postagens em que há algum tipo de divulgação da Universidade 

da Correria em outros canais além do seu perfil no Facebook ou seu canal no 

Youtube. Assim, foi possível verificar que a UC ganhou alguma visibilidade além 

do seu material de divulgação oficial. Nesta categoria realizamos a subdivisão 

também por dimensões. A primeira é a mídia, ou seja, em que veículo a 

informação foi noticiada. Neste sentido, verificamos se foi meio impresso, 

televisivo, internet ou radiofônico. Na dimensão assunto/projeto destacamos o 

que foi efetivamente veiculado sobre o projeto e na última dimensão também foi, 

a exemplo da categoria curso, o engajamento que as postagens receberam. 

Nessa categoria foi possível verificar que a Universidade da Correria possui 

muitas matérias na mídia sobre o projeto e que os seus perfis no Facebook, 

Instagram e Canal do Youtube são os principais meios de divulgação de suas 

atividades e comunicação com os seus seguidores, apoiadores e alunos.  

 Na terceira categoria analisamos as postagens de cunho político. Na dimensão 

tipo, elencamos os assuntos políticos abordados e/ou tipos de postagens como, 

alteração de imagem de capa e foto de perfil. A segunda dimensão desta 

categoria é destacar o que ou quem está sendo destacado. E claro, a última 

dimensão quantifica novamente o engajamento e o posicionamento dos leitores 

(usuários) seguidores do projeto. Número de curtidas, comentários e 

compartilhamentos recebidos. Nesta categoria foi possível verificar que a 

Universidade da Correria e suas lideranças se posicionam como apoiadores da 

esquerda, mas, por vezes, são criticados por seus posicionamentos não 

refletirem esse apoio acusados de neoliberais. Um exemplo dessa crítica é o 

apoio declarado por Anderson França, a então candidata à presidência da 

república, Marina Silva.  

 A quarta categoria traz a repercussão de egressos. Intitulados como categoria 

Alumni para dar um destaque sobre a visibilidade que alguns ex-alunos da 

Unicorre receberam. Mais uma vez para a compreensão do foco do projeto, 
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dimensionamos a categoria a partir da origem, sexo e atividade dos egressos. 

Finalizamos quantificando o engajamento dos usuários nesta categoria. Nesta 

categoria foi possível ver o destaque dado ao sexo feminino e a raça negra. 

Todas as publicações do Facebook enquadradas nesta categoria são de 

mulheres, majoritariamente negras. Os vídeos do Youtube enquadrados nesta 

categoria foram 90% de mulheres e 10% homens. Em entrevista concedida ao 

Jornal O DIA3, Anderson França declara o foco do projeto “Elas são capazes de 

consumir em rede. A mulher é o futuro econômico. ” Nesta mesma entrevista ele 

enfatiza sua preocupação com a raça negra. “Uma disputa de espaço econômico 

para consolidar a classe média negra. A questão da emancipação negra pode 

vir pela riqueza, é uma decisão pessoal de representatividade e identidade.  

 Intitulamos a última categoria como Outros por não se enquadrar em nenhuma 

das categorias anteriores. Nesta, destacamos o tipo de postagem, a imagem 

acoplada e claro, como em todas as anteriores, levantamos a quantidade de 

curtidas, comentários e compartilhamentos.  
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Considerações Finais  

A partir do levantamento dos dados encontrados no perfil da Universidade 

da Correria no Facebook nos anos de 2013 e 2018 e também nos depoimentos 

publicados nos 16 vídeos do canal da Unicorre no Youtube foi possível verificar 

que, essa nova fase do capitalismo, transformou não somente o perfil das 

empresas, mas também o perfil do trabalhador brasileiro. Essa engrenagem, que 

desfaz essa lógica entre patrão e empregado, a lógica do capitalismo flexível e 

que está intimamente ligada às práticas neoliberais fazem com que o trabalhador 

internalize tais práticas e as enxerguem como um fenômeno natural de se 

transformar em um sujeito empresarial. Nas duas últimas décadas constatou-se 

um aumento no número de trabalhadores por “conta própria” no Brasil e isso foi 

verificado a partir de coleta de dados nos sites do SEBRAE e GEM. Além disso, 

houve aumento dos microempreendedores individuais, que é a tentativa de 

formalização desse mercado informal. Esse crescimento também pode ser 

percebido ao levantarmos dados sobre o perfil do empreendedor no Brasil por 

oportunidade, a escolaridade desses empreendedores, o sexo e a raça. Desta 

maneira, verificou-se que, a ausência de oportunidades com carteira assinada é 

justificada e há o incentivo a uma “autonomia” de trabalho que está cada vez 

mais se consolidando no país. Neste sentido, fica o questionamento. Até que 

ponto existe essa autonomia ou trata-se apenas de uma aspiração dos atores 

sociais e não de fato o que eles têm?  

A Universidade da Correria surgiu dentro desse contexto, mais 

precisamente em 2013, com o fomento da valorização dos jovens da periferia, a 

preocupação com minorias identitárias (negros, mulheres), com intuito de 

incentivá-los a seguirem por um caminho diferente da formalização tradicional. O 

caminho que, segundo o fundador do projeto Anderson França, não exige um 

diploma de nível superior, que não exige a carteira assinada. Um caminho em 

que o trabalhador é o seu próprio patrão. O caminho do empreendedorismo 

popular.  

Assim, o trabalho apresentou, por meio da divisão e análise das postagens 

no Facebook e também dos vídeos do Youtube, por categorias, a popularização 

deste capitalismo flexível, uma vez escolhemos a Universidade da Correria como 
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um estudo de caso para que pudéssemos perceber esse fenômeno sendo 

disseminado nas periferias, comunidades, regiões pobres, inicialmente no Rio de 

Janeiro, onde o projeto teve início, mas posteriormente em outros Estados do 

Brasil por onde a Unicorre se fez presente.   

Não foi possível perceber através das interações nas postagens esse 

engajamento, visto que o número de curtidas, comentários e compartilhamentos 

foi aumentando gradativamente em função da data da postagem e não 

especificamente em função do motivo da postagem em si. Entretanto, os 

comentários, em sua grande maioria, são de apoio e interesse em participar do 

projeto. Isso demonstra que houve um engajamento com o discurso da Unicorre, 

o que reforça a validade da hipótese da popularização. Além do engajamento 

presente nos comentários, os dois canais analisados demonstram também a 

preocupação do projeto não somente com as regiões periféricas como também 

enfatizam nos comentários e imagens a valorização do sexo feminino como 

prioridade na escolha dos alunos e também com a questão racial, priorizando o 

afro empreendedorismo, mais uma vez reforçando que o foco do projeto é dar 

visibilidade às minorias identitárias e às classes populares. Assim, concluímos 

que de fato houve popularização do capitalismo flexível e das práticas neoliberais 

no Brasil e este trabalho valida a hipótese da pesquisa.  
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Anexos  

1ª Imagem: Página Oficial do Projeto no Facebook  

  

  

2ª Imagem: Canal do Youtube da Universidade da Correria  
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3ª Imagem: Descrição do Programa no site da Fundação ABH  

  

  
  

4ª Imagem: Descrição do Programa no site Educação Integral.org  
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5ª Imagem: Matéria publicada no site do Projeto Colabora   

  

  
  

6ª Imagem: Matéria Publicada no site da Revista Exame  
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Apêndice  

  

Quadro 1: Cursos(Facebook)  

  

DATA  

  

TIPO  

  

LOCAL  

  

PARCERIAS/FINANCIAMENTO  

  

ENGAJAMENTO  
08/09/18  POCKET  N/D  N/D  6  CURTIDAS  E  UM  

COMENTÁRIO  

03/09/18  POCKET  N/D  N/D  52 CURTIDAS, 9 

COMENTÁRIOS E 10  

COMPARTILHAMENTOS  

31/08/18  REGULAR  N/D  DR. BRIAN K PERKINS,  

DIRETOR DA UNIVERSIDADE  

DE COLUMBIA  

54  CURTIDAS  E  4  

COMPARTILHAMENTOS  

29/08/18  MINI CURSO  N/D  N/D  39  CURTIDAS,  16  

COMENTÁRIOS  E  12  

COMPARTILHAMENTOS  

29/08/18  REGULAR  N/D  N/D  28  CURTIDAS,  5  

COMENTÁRIOS  E  5  

COMPARTILHAMENTOS  

22/06/18  REGULAR  N/D  “VAKINHA”  39  CURTIDAS  E  3  

COMENTÁRIOS  

15/05/18  REGULAR  VILA  

KENNEDY  

FEIRA SOMA  64 CURTIDAS E NOVE  

COMENTÁRIOS  

12/05/18  REGULAR  VILA  

KENNEDY  

FEIRA SOMA  12  CURTIDAS,  405  

VISUALIZAÇÕES  

10/05/18  REGULAR  VILA  

KENNEDY  

DREAM TEAM DO PASSINHO  8 CURTIDAS  

09/05/18  N/D  VILA  

KENNEDY  

FEIRA SOMA  45  CURTIDAS  E  23  

COMPARTILHAMENTOS  

30/04/18  REGULAR  VILA  

KENNEDY  

BRAZZAVILLE PRODUÇÕES  160  CURTIDAS,  6  

COMENTÁRIOS E 189  

COMPARTILHAMENTOS  
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25/03/18  REGULAR  N/D  MARINA SILVA   83  CURTIDAS,  6  

 COMENTÁRIOS  E  2  

COMPARTILHAMENTOS  

22/03/18  REGULAR  N/D  AÇÃO DA CIDADANIA/MARIA  

SILVA  

23 CURTIDAS, 50 

COMENTÁRIOS E 75  

COMPARTILHAMENTOS  

19/03/18  REGULAR  SAÚDE    MARINA  SILVA/ AÇÃO  DA  

CIDADANIA  

 173  CURTIDAS,  43  

 COMENTÁRIOS  E  51  

COMPARTILHAMENTOS  

15/03/18  N/D  N/D  CHAMADA PARA SÓCIOS E  

MENTORES  

206 CURTIDAS, 77 

COMENTÁRIOS E 58  

COMPARTILHAMENTOS  

05/03/18  OFICINA DE  

ROTERISTA  

N/D  N/D   69  CURTIDAS,  18  

 COMENTÁRIOS  E  4  

COMPARTILHAMENTOS  

05/03/18  AULA DE  

GASTRONOMIA  

ZONA  

PORTUÁRIA  

DO RJ  

INSTITUTO GPA, GRUPO PÃO  

DE AÇÚCAR E CATARSE  

 59  CURTIDAS,  11  

 COMENTÁRIOS  E  3  

COMPARTILHAMENTOS  

05/03/18  REGULAR  CAPÃO  

REDONDO/N 

OVA  

HOLANDA E  

KELSON’S,  

COMPLEAXO  

DA MARÉ,  

ROCINHA,  

JACARÉ,  

CIDADE DE  

DEUS  

AÇÃO PELA CIDADANIA, A  

 PEQUENA  COZINHA,  

INSTITUTO GPA, CATARSE, A  

FÁBRICA E CANAL FUTURA  

60 CURTIDAS, 3 

COMENTÁRIOS E 7  

COMPARTILHAMENTOS  

01/03/18  OFICINA DE  

ROTEIRISTA  

N/D  N/D   20  CURTIDAS  E  

3COMENTÁRIOS  
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26/02/18  REGULAR  

 

N/D  CHEF SUELEN MASIERO –  

PEQUENA COZINHA  

 17  CURTIDAS,  3  

 COMENTÁRIOS  E  2  

COMPARTILHAMENTOS  

24/02/18  REGULAR  

 

N/D  CHEF SUELEN MASIERO –  

PEQUENA COZINHA  

 82  CURTIDAS,  9  

 COMENTÁRIOS  E  3  

COMPARTILHAMENTOS  

22/02/18  OFICINA DE  

ROTEIRISTA   

N/D  N/D   87  CURTIDAS,  80  

COMENTÁRIOS E 100  

COMPARTILHAMENTOS  

21/02/18  OFICINA DE  

ROTEIRISTA   

N/D  N/D  73 CURTIDAS, 31 

COMENTÁRIOS E 34  

COMPARTILHAMENTOS  

05/02/18  REGULAR   ND  CINTIA FELIX (ALUMNI DA UC)  45 CURTIDAS  

23/01/18  REGULAR   N/D  N/D    62  CURTIDAS,  8  

 COMENTÁRIOS  E  6  

COMPARTILHAMENTOS  

14/01/18  OFICINA  

CAMISAS   

DE  AV. BARÃO  

DE TEFÉ -  

SANTO  

CRISTO  

N/D  

 

 50  CURTIDAS,  25  

 COMENTÁRIOS  E  8  

COMPARTILHAMENTOS  

04/01/18  REGULAR   N/D  N/D    23  CURTIDAS,  3  

 COMENTÁRIOS  E  1  

COMPARTILHAMENTO  

02/01/18  REGULAR   N/D  FUNDO ESTUDANTIL/ 

CAMPANHA CROWDFUDING  

DO CATARSE  

41 CURTIDAS, 6  

COMENTÁRIOS E 2  

COMPARTILHAMENTOS  

28/04/13  REGULAR   CARAVANA  

BXDNILÓPOL 

 IS,  NOVA  

IGUAÇU,  

CAXIAS,  

BELFORD  

ROXO E SJM  

N/D  6 CURTIDAS E 3 

COMPARTILHAMENTOS  
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10/05/13  REGULAR  N/D   LILIANE  FERRARI  

 (JORNALISTA  E  

COORDENADORA DO CURSO  

DE MÍDIAS SOCIAIS E DE  

MERCADO DA ESPM - SP  

4  CURTIDAS E 3 

COMPARTILHAMENTOS  

06/06/18  REGULAR  BONSUCESS 

O/BANGU/CA 

MPO  

GRANDE  

UNISUAM  13 CURTIDAS, 1  

COMENTÁRIO E 29  

COMPARTILHAMENTOS  

13/06/13  REGULAR  N/D  SEBRAE RJ, RIO CRIATIVO,  

YUNUS, NEGÓCIOS SOCIAIS,  

UNISUAM, HUB ESCOLA, IT’S  

 NOON,  MINEO  E  SOCIAL  

GOOD BRASIL  

1 CURTIDA E 1 

COMPARTILHAMENTO   

27/06/18  ORIENTAÇÃO PARA  

PROJETOS  

COMPLEXO  

DA  MARÉ,  

ALEMÁO,  

MADUREIRA,  

MEIER,  

PIEDADE  

N/D   2   CURTIDAS E 1 

COMPARTILHAMENTO  

02/07/13  REGULAR   SÃO  JOÃO  

DE MERITI  

N/D    14  CURTIDAS,  7  

 COMENTÁRIOS  E  14  

COMPARTILHAMENTOS  

13/07/13  REGULAR   SÃO  JOÃO  

DE MERITI  

N/D   2 CURTIDAS  

04/07/13  REGULAR   SÃO  JOÃO  

DE MERITI  

N/D   1 COMPARTILHAMENTO  

04/07/13  CURSO DE FÉRIAS  BONSUCESS 

O,  CAMPO  

GRANDE  

UNISUAM  

  

  

 2  

COMPARTILHAMENTOS  
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04/07/13  CURSO DE FÉRIAS  BONSUCESS 

O/CAMPO  

GRANDE  

UNISUAM/ROMARIO  

REGESFRANSCISCO  

2 CURTIDAS  

 

   (COORDENADOR ANGÊNCIA  

PAPAGOIABA)  

 

05/07/13  REGULAR  N/D  N/D  4  

COMPARTILHAMENTOS  

06/07/13  REGULAR  BONSUCESS 

O/CAMPO  

GRANDE  

UNISUAM   1  CURTIDA  E  1  

COMPARTILHAMENTO  

06/07/2013  REGULAR  UNISUAM  

BONSUCESS 

O  

N/D  4 CURTIDAS  

11/07/2013  CURSO DE FÉRIAS  UNISUAM  N/D   NÃO  HOUVE  

INTERAÇÃO  

15/07/2013  REGULAR  UNISUAM  ROMÁRIO RÉGIS (AGÊNCIA  

PAPAGOIABA)  

 3  CURTIDAS  E  1  

COMENTÁRIO  

18/07/2013  PALESTRA  HUB  

PAULISTA  

HUB ESCOLA   3  CURTIDAS  E  2  

COMPARTILHAMENTOS  

15/08/2013  REGULAR  UNISUAM  N/D   7  CURTIDAS,  1  

 COMENTÁRIO  E  3  

COMPARTIHAMENTOS  

18/09/2013  CLUBES DE ESTUDO 

DE LINGUAGEM DE  

PRORAMAÇÃO  

N/D  N/D  2 CURTIDAS  

24/09/2013  PALESTRA  N/D  N/D  3 CURTIDAS  

27/11/2013  REGULAR  PISCINÃO DE  

RAMOS  

N/D   5  CURTIDAS  E  2  

COMPARTILHAMENTOS  

05/12/2013  REGULAR  PISCINÃO DE  

RAMOS  

  

N/D   10  CURTIDAS,  2  

 COMENTÁRIOS  E  3  

COMPARTILHAMENTOS  
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07/12/2013  REGULAR  PISCINÃO DE  

RAMOS  

N/D   5  CURTIDAS,  3  

 COMENTÁRIOS  E  1  

COMPARTILHAMENTO  

11/12/2013  OFICINAS E CURSOS  

DE FÉRIAS  

UNISUAM  N/D   8  CURTIDAS  E  5  

COMPARTILHAMENTOS  

19/12/2013  AÇÕES DE RUA  FLORIPA  LIDERANÇAS LOCAIS  5 CURTIDAS  

19/12/2013  AÇÕES DE RUA  FLORIPA  DHARMA  AGÊNCIA,  ICOM,  

SOCIAL GOOD BRASIL  

3  CURTIDAS  E  3  

COMPARTILHAMENTOS  

  

  

Quadro 2: Projeção (Facebook)  
DATA  MÍDIA  ASSUNTO/PROJETO  ENGAJAMENTO   

26/09/18  RÁDIO FEITO NÓS  EMPREENDEDORISMO  

POPULAR  

14  CURTIDAS  

COMENTÁRIO  

E  1  

11/05/
18  PÁGINA NO FACEBOOK  FEIRASOMA  131  SEGUEM  

CURTIDAS  

E  128  

25/04/
18  GLOBONEWS  ERA UMA VEZ UM MUNDO –  

PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE  

BRINQUEDOS AFIRMATIVOS  

18  CURTIDAS  E  3  

COMPARTILHAMENTOS  

28/02/
18  CONVERSA ENTRE NÓS  ENCONTRO  ENTRE  ALUNOS  

VETERANOS E CALOUROS  

17 CURTIDAS, 3 

COMENTÁRIOS E 2  

COMPARTILHAMENTOS  

05/01/18  VÍDEO PUBLICADO NO  
INSTAGRAM DO REPÓRTER  
MANOEL SOARES, DO  
PROGRAMA ENCONTRO DA TV  
GLOBO  

MENSAGEM  DE  INSENTIVO  

PAARA AS MULHERES NEGRAS  

DA UC  

4 MIL VISUALIZAÇÕES,  

32  CURTIDAS,  4  

COMENTÁRIOS  E  3  

COMPARTILHAMENTOS  

17/07/2013  N/D  WORKSHOP  DE  INOVAÇÃO  

SOCIAL  

1 CURTIDA  

09/08/2013  GOOGLE BRASIL  EDUARDO  LYRA  (GERANDO  

FALCÕES)  

3 CURTIDAS  
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16/09/2013  FACEBOOK  FIGURA PÚBLICA ANDERSON  

FRANÇA  

3 CURTIDAS  

18/09/2013  SITE HUB ESCOLA  INTRODUÇÃO À CORRERIA –  

REFLEXÃO,  ROMPIMENTO,  

CRIAÇÃO E EXECUÇÃO  

4  CURTIDAS  E  1  

COMPARTILHAMENTO  

19/09/2013  SITE HUB ESCOLA  CONVERSA COM ANDERSON  

FRANÇA  

NÃO TEVE INTERAÇÃO  

24/09/2013  REVISTA GALILEU  UNICORRE:  UNIVERSIDADE  

GRATUITA  ENSINA  A  

“CORRERIA” DA “INOVAÇÃO”  

5 CURTIDAS  

19/12/2013  RADIO CBN FLORIPA  AÇÕES DE RUA NA VILA UNIÃO -  

FLORIPA  

5  CURTIDAS  E  4  

COMPARTILHAMENTOS  

Quadro 3: Política (Facebook)  
DATA  TIPO  O QUE? QUEM?  ENGAJAMENTO  

06/05/18  CRÍTICA A INTERVENÇÃO MILITAR  

NO RJ  

COMUNIDADE  VILA  

KENNEDY  

52 CURTIDAS, 3 COMENTÁRIOS  

E 6 COMPARTILHAMENTOS  

25/03/18  ALTERAÇÃO DA FOTO DE CAPA  MARINA SILVA ABRAÇADA  

COM ALUNAS DA UC  

83 CURTIDAS, 6 COMENTÁRIOS  

E 2 COMPARTILHAMENTOS  

15/03/18  ALTERAÇÃO DA IMAGEM DE CAPA  MARIELLE FRANCO  104  CURTIDAS  E  2  

COMPARTILHAMENTOS  

27/05/13  INTERVENÇÃO DO GOVERNO PARA  

CRIAÇÃO DE UMA UNIVERSIDADE  

DE ARTES  

N/A  1  CURTIDA  E  1  

COMPARTILHAMENTO  

29/05/13  ACORDO ENTRE SEBRAE E MEC –  

ENSINO DE EMPREENDEDORISMO  

N/A  1  CURTIDA  E  UM  

COMPARTILHAMENTO  

  

Quadro 4: Alumni (Facebook)  
DATA  ORIGEM  SEXO  ATIVIDADE  ENGAJAMENTO   

24/11/18  JAPERI  MULHER  CHEF  103  CURTIDAS  E  

COMENTÁRIOS  

3  

05/03/18  SP  MULHER  AFROFUTURISMO  66  CURTIDAS,  8  
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    COMENTÁRIOS  E  

COMPARTILHAMENTO  

1  

14/09/2013  N/D  MULHER  N/D  17  CURTIDAS,  2  

    COMENTÁRIOS  E  

COMPARTILHAMENTOS  

5  

15/10/2013  PERNAMBUCO  MULHER  ADMINISTRADORA PÚBLICA  8  CURTIDAS  E  

COMPARTILHAMENTOS  

2  

11/12/2013  MARÉ  MULHER  COSTUREIRA  7  CURTIDAS  E  

COMPARTILHAMENTOS  

4  

  

  

Quadro 5: Outros(Facebook)  
DATA  TIPO  IMAGEM  ENGAJAMENTO  

06/05/18  ALTERAÇÃO DA FOTO DO PERFIL  MULHER NEGRA  7 CURTIDAS   

01/05/18  HOMENAGEM  AO  DIA  DO  

TRABALHADOR  

UM ENGRAXATE  106  CURTIDAS  E  

COMPARTILHAMENTOS  

152  

30/04/18  ALTERAÇÃO DA FOTO DE CAPA  ESTÁTUA DA LIBERDADE  

ASSOCIADA  A  

COMUNIDADE  VILA  

KENNEDY  

9 CURTIDAS   

26/03/18  ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO  N/A  11 CURTIDAS   

14/01/18  PROJETO DA PAPEL E CANETA E  

JACARÉ MODAS  

MODELOS  DA  JACARÉ  

MODAS  

100  CURTIDAS,  

COMENTÁRIOS  E  

COMPARTILHAMENTOS  

4  

5  

28/04/13  ALTERAÇÃO DA FOTO DE CAPA  LOGO DO PROJETO E ANO  
  

3 CURTIDAS  

 

10/05/13  VÍDEO BLUE BUS  ALUNO  ENSINANDO  

PROFESSOR A ENSINAR  

SEM CURTIDAS   

24/05/13  MATÉRIA  SOBRE  CRIAÇÃO  DE  

ESCOLA DE EMPREENDEDORISMO  

N/A  1 CURTIDA  

03/06/18  CAMINHO PARA CRIAÇÃO DE UMA  

START-UP  

INFOGRÁFICO COM PASSO  

A PASSO PARA OSUCESSO  

4 CURTIDAS, 1 COMENTÁRIO E  

6 COMPARTILHAMENTOS  

09/06/13  DIVULGAÇÃO  DA  VENDA  DE  

CAMISETAS DA UC  

MODELOS DAS CAMISETAS  2  CURTIDAS  E  3  

COMPARTILHAMENTOS  
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13/06/13  MATÉRIA  SOBRE  

EMPREENDEDORISMO  

COMUNITÁRIO  

N/A  SEM CURTIDAS  

 
01/08/2013  INFOGRÁFICO   5  MOTIVOS  PARA  

ESCOLHER A ECONOMIA  

COLABORATIVA  

7 CURTIDAS, 3 COMENTARIOS E  

12 COMPARTILHAMENTOS  

09/08/2013  FOTO  FRASE MOTIVACIONAL  2 CURTIDAS, 1 COMENTÁRIO E  

UM COMPARTILHAMENTO  

 

05/09/2013   PROMOÇÃO  DE  

CINEMA  

INGRESSO  NO  N/A  

  

  

1 CURTIDA   

10/09/2013  FOTO   ALUNOS CRIADORES DA  

PRIMEIRA STARTUP  

 6  CURTIDAS  E  

COMPARTILHAMENTOS  

6  

12/09/2013   MATÉRIA  SOBRE  

SOCIAL  

INOVAÇÃO  N/A  NÃO HOUVE INTERAÇÃO   

12/09/2013  FOTO   SALA DE AULA DA ESCOLA  

 DE  COMUNICAÇÃO  

COMUNITÁRIA  

NÃO HOUVE INTERAÇÃO   

15/09/2013  FOTO   FRASE MOTIVACIONAL   9  CURTIDAS  E  

COMPARTILHAMENTOS  

6  

18/09/2013  MATÉRIA NO JORNAL    PBLU  (PROJECT  BASED  

LEARNING UNIVERSITY)   

2 CURTIDAS   

01/10/2013  FOTO   FRASE MOTIVACIONAL  7 CURTIDAS  

05/11/2013  FOTO    SUELEN  (ESPOSA  DO  

ANDERSON FRANÇA)  

14 CURTIDAS, 3 COMENTÁRIO 

E 5 COMPARTILHAMENTOS  

S  

08/11/2013  FOTO    SALA  DE  AULA  E  A  

PALAVRA CONTEÚDO  

5 CURTIDAS  

  

  

 

29/11/2013  CLIPE   MÚSICA “PRA QUEM TEM  

FÉ” RAPPA  

 1  CURTIDA  E  

COMPARTILHAMENTO  

1  

02/12/2013  FOTO  ROSA PARKS   8  CURTIDAS  E  

COMPARTILHAMENTOS  

9  

05/12/2013  R.I.P – ANIVERSÁRIO DE MORTE   MADIBA  (NELSON  

MANDELA)  

3 CURTIDAS   
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07/12/2013  FOTO   AULA  EXTERNA  DINHO  

COM OS ALUNOS  

 5  CURTIDAS  E  

COMPARTILHAMENTOS  

3  

07/12/2103  FOTO  DINHO CONVERSANDO COM 

UM MORADOR NA  

COMUNIDADE  

 5  CURTIDAS  E  2  

COMPARTILHAMENTOS  

20/12/2013  FOTO  ÁLBUM UC NAS RUAS DE  

FLORIPA  

1 CURTIDA  

  

Quadro 6:Alumni (Youtube)  
DATA  ORIGEM  SEXO  ATIVIDADE   ENGAJAMENTO  

02/10/2014  COMPLEXO DA MARÉ  MULHER  COSTUREIRA   183 VISUALIZAÇÕES  

06/10/2014  PISCINÃO DE RAMOS  MULHER  COZINHEIRA  

(DOCEIRA)  

 327 VISUALIZAÇÕES  

09/10/2014  COMUNIDADE  DO  

MANDELLA II  

  

HOMEM  FOTÓGRAFO   265 VISUALIZAÇÕES  

17/12/2014  TIJUCA  MULHER  DESIGN  

INTERIORES  

ARQUITETA  

DE  

E  

798 VISUALIZAÇÕES  

  

Quadro 7: Cursos (Youtube)  
DATA  TIPO  LOCAL  PARCERIA/FINANCIAMENTO   ENGAJAMENTO  

10/11/2014  REGULAR  N/D  BRAZIL FOUNDATION   180 VISUALIZAÇÕES  

09/12/2014  EVENTO  PARA  

EMPEENDEDORES  –  

GOOGLE  FOR  

ENTREPENEUS WEEK  

2014  

COMPLEXO  DO  

ALEMÃO (RJ)  

GOOGLE   200 VISUALIZAÇÕES  

17/12/2014  REGULAR  COMPLEXO  DO  

ALEMÃO (RJ)  

BRAZIL FOUNDATION   149 VISUALIZAÇÕES  

21/12/2014  REGULAR  ZONA NORTE DO  

RJ  

CROWDFUNDING   108 VISUALIZAÇÕES  

08/04/2015  T-SHIRTS WORKSHOP  N/D  BRAZIL FOUNDATION   154 VISUALIZAÇÕES  
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12/05/2015  OFICINA  PENTENCOSTE  

(CE)  

ADEL / ESCOLA ETELVINA   124 VISUALIZAÇÕES  

14/07/2015  REGULAR  PERIFERIA RJ  FUNDAÇÃO  TELEFÔNICA  

BRAZIL FOUNDATION  

VIVO/  599 VISUALIZAÇÕES  

18/07/2015  CURSO  

PLANEJAMENTO  

FINANCEIRO  

DE  N/D  FUNDAÇÃO  TELEFÔNICA  VIVO/  

BRAZIL FOUNDATION  

164 VISUALIZAÇÕES  

03/08/2015  AULA MAGNA   CACHAMBI (RJ)  BARBARA  SOALHEIRO  (MESA  E  

CADEIRA)  

220 VISUALIZAÇÕES  

  

Quadro 8: Outros (Youtube)  
DATA  ASSUNTO  LOCAL  ENGAJAMENTO  

20/04/2015  EMPRRENDEDOR É O DONO  

DA EMPRESA NÃO É A  

EMPRESA  DO  

EMPREENDEDOR   

CACHAMBI (RJ)  143 VISUALIZAÇÕES  

25/07/2015  LAMBE DA UNICORRE  N/D  380 VISUALIZAÇÕES  

28/07/2018  LAMBE  DA  UNICORRE   

INSCRIÇÕES  PARA  O  

CURSO REGULAR  

DEL CASTILHO, MADUREIRA, 

LAPA,  

CASCADURA (RJ)  

162 VISUALIZAÇÕES  

  


