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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é produzir um estudo sobre as práticas de 
uma empresa de tecnologia, e um instituto a ela vinculado, em um dos 
projetos sociais que desenvolve, voltado à difusão da linguagem de 
programação em favelas do Rio de Janeiro. A forma como os agentes das 
iniciativas privadas e do terceiro setor cultuam a ideia do auto-resgate através 
do empreendedorismo se coloca como um dos problemas centrais 
investigados. Estes setores cumprem papéis dentro das comunidades, mais 
comumente ocupados por instituições governamentais, como ações em prol 
da educação, da cultura e da empregabilidade. Por meio de suas redes reais 
e virtuais, circulam a idealização de um estilo de vida e difundem a crença na 
possibilidade de um mundo melhor, conforme um jargão do universo social 
pesquisado, por intermédio de projetos classificados por eles como projetos 
de tecnologia social. O trabalho de campo tem sido realizado de forma 
multissituada, entre uma empresa, um Instituto e beneficiários do projeto 
social. Os debates teóricos abarcam os temas da antropologia política e 
econômica, utilizando-se de estudos na área de desenvolvimento, tecnologia 
e economia de valor compartilhado. As pesquisas recentes sobre o conceito 
de juventude, que são apropriadas por organizações internacionais 
vinculadas aos projetos desenvolvimentistas, aliado com os estímulos ao 
empreendedorismo social, são campos de conhecimento que fomentam a 
discussão.  

 

 
Palavras-chave: Empreendedorismo; Estratégias empresariais; 

Transformação social; Favela.  



 

ABSTRACT 

The objective of this work is to produce a study on the practices of a 
technology company, and an institute linked to it, in one of the social projects 
that it develops, aimed at the diffusion of the programming language in 
favelas of Rio de Janeiro. The way in which the agents of private and third 
sector initiatives worship the idea of self-rescue through entrepreneurship is 
one of the central problems investigated. These sectors play roles within 
communities, most commonly held by government institutions, such as 
education, culture and employability. Through their real and virtual networks, 
they circulate the idealization of a way of life and spread the belief in the 
possibility of a better world, according to a jargon of the social universe 
researched, through projects classified by them as social technology projects. 
The fieldwork has been carried out in a multisite way, between a company, an 
Institute and beneficiaries of the social project. The theoretical debates cover 
the themes of political and economic anthropology, using studies in the area 
of development, technology and shared value economy. Recent research on 
the concept of youth, which is appropriated by international organizations 
linked to developmentalist projects, together with the stimuli to social 
entrepreneurship, are fields of knowledge that foment discussion. 

 
Keywords: Entrepreneurship; Business strategies; Social 

transformation; Favela. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 “startup”: dando início ao campo 

 

 As áreas de educação, saúde, cultura e segurança comumente são 

associadas ao amparo e responsabilidade estatais, como áreas onde o 

Governo deve investir, financiar e administrar. Com o processo de 

globalização, serviços considerados básicos à vida humana foram se 

tornando alvos de conferências internacionais, para que as/os governantes 

de vários países acordassem medidas para a sua garantia. Essas áreas 

concentram os interesses das pessoas que se beneficiam dos serviços a elas 

vinculados, e também atraem as pessoas ou instituições que os fornecem, 

pois existe um ciclo monetário que gira em torno de grandes campos de 

adesão e consumo popular, pois quanto mais demandas por recursos mais o 

mercado adentra esses espaços.  

Isso significa a expansão econômica de um modelo de negócios 

hegemônico, consumidores em massa, pessoas ao redor do mundo 

incorporando um estilo de vida reproduzindo e reinventado por meio das 

relações de significação que essas pessoas estabelecem com a troca, 

atrelado a principal lógica do capitalismo, o crescimento exponencial de 

produção, acumulação, e descartabilidade. O aumento desse campo, onde a 

demanda por certos serviços e produtos considerados de extrema 

necessidade, cria o cenário perfeito para a venda das “soluções ideais” do 

mercado empreendedor, fornecidas por meio da oferta de novas 

possibilidades de mercado de trabalho, substituindo um modo de fazer e se 

comportar anterior ao atravessamento da chamada Era da tecnologia, 

especialmente sobre as tecnologias de ponta.  

A entrada do mercado digital como uma nova roupagem para o 

desenvolvimento das sociedades marca – ou acentua - uma divisão dos 

países entre desenvolvidos e subdesenvolvidos. Lugares com a produção de 

“alta tecnologia” segundo critérios próprios de quem a difundi seriam melhor 



13 

 

classificados em uma escala de progresso. A mão de obra especializada em 

tecnologia, é um processo que normatiza as mãos, dedos, e cabeças de 

corpos voltados ao desenvolvimento desse tipo de função, em um lugar onde 

o jogo se faz entre a valorização da criatividade e ao mesmo tempo da 

reprodução escalável de um mesmo serviço. Um tipo particular de educação 

e aprendizagem precisou ser implantado para dar conta dos pedidos do 

mercado global; crianças e jovens inovadores, pró-ativos, e que saibam 

trabalhar em grupo. Estava criada a nova geração civilizacional, onde o 

“desenvolver-se”, segundo Arturo Escobar (2007) se converteu em um 

problema central na vida das pessoas, logo, todos os esforços dos órgãos 

gestores da sociedade (Estado, mercado, ONG’s, etc.) deveriam se 

concentrar em garantir a ascensão das pessoas representantes dessa 

potência urbanizadora.  

Desenvolvimento econômico e desenvolvimento social, foram assim 

chamados dois pilares da vida em grupo nas conhecidas sociedades 

complexas, como podemos observar nos livros sobre economia, negócios e 

empreendedorismo, por exemplo. A “invenção do terceiro mundo” 

(ESCOBAR, 2007), propiciou que comunidades de pessoas ao redor do 

mundo altamente especializadas e detalhadas fossem reduzidas a apenas 

duas divisões, passando a ser suficiente para designar quais os erros e 

acertos da sua história, a primeira é em relação ao seu aspecto lucrativo, 

chamado de “economia” pelo senso comum dos especialistas na área, 

descartando ou então direcionando os aspectos mais complexos das 

relações econômicas – as pessoas que realizam todas as trocas – para o que 

intitula-se desenvolvimento social, termo incorporado rapidamente pelo 

mercado de negócios.   

O andamento das duas coisas estaria desequilibrado, os direitos 

fundamentais da vida humana assegurados pelas áreas de saúde, educação, 

segurança e cultura não chegam para todas as pessoas, portanto por meio 

de organismos internacionais como a ONU, e o Banco Mundial, decretou-se 

objetivos mundiais na busca da resolução dos problemas sociais baseados 

na ideia de “desenvolvimento”; categoria historicamente criada, com 
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princípios hegemônicos norte-americanos, como analisa Esteva (2000).  

De maneira geral, há uma tendência crescente em se anunciar a 

presença do setor privado na constituição de programas que supram a 

demanda social nessas áreas. Isto fica explícito quando a ONU, órgão 

paraestatal, lança os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) em 

2015, que busca acabar com a pobreza, promover a prosperidade e o bem-

estar para todos e proteger o meio ambiente, com a ideia da entrada do setor 

privado nesses objetivos para solucionar essas demandas. Acompanhei no 

mesmo ano um evento presencial de divulgação desta agenda, a 

programação contava com agentes do setor privado, indústria e comércio, 

com o objetivo de demonstrar ações com cunho social desenvolvidas por 

grandes redes de supermercado, postos de gasolina, entre outros presentes. 

Os agentes da ONU anunciaram os 49 objetivos programando cumpri-los 

com o apoio dos governos, sociedade civil e pela primeira vez, segundo o 

conselheiro da ONU, setor privado.  Esta agenda de desenvolvimento 

sustentável foi baseada nos oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio1 

(ODM) , planejada para confluir um inventário dos problemas globais e criar 

as estratégias utilizadas para enfrentamento desses problemas.  

Esses acordos internacionais refletem a posição ideológica dos grupos 

que configuram esses encontros. Faz parte do acordo que cada País Parte 

garanta e implemente e promova o que foi deliberado, sendo que dentro dos 

países as leis nacionais visam complementar e tornar isso viável através das 

constituições nacionais e por meio do incentivo de todos os setores que 

fazem parte do comércio, da indústria, dos serviços básicos, entre outros; 

para incorporarem a lógica globalizante. Muitas vezes as prioridades e os 

objetivos de um grupo atravessam os de outro, como é o caso do setor 

empresarial e as organizações que atuam em defesa de direitos sociais.  

Os interesses produtivos que caracterizam o sistema econômico 

mundial necessitam se reinventar para responder a crescente demanda de 

compatibilizar os interesses economicos com os direitos sociais. Para tanto 

                                            
1
 Disponível em < https://plan.org.br/blog/2017/02/conheca-objetivos-desenvolvimento-sustentavel> 

acesso em 10/08/2018.  

http://www.un.org/en/mdg/summit2010/
http://www.un.org/en/mdg/summit2010/
https://plan.org.br/blog/2017/02/conheca-objetivos-desenvolvimento-sustentavel
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foi se formando uma espécie de  educação de consumo, estabelecendo 

padrões de vida que vão além de adquirir  bens e serviços, mas molda uma 

ética que toma conta de todas as esferas da vida de uma pessoa; Weber 

(2004 [1904]) chama isso de ética do capitalismo. 

 Desta forma, as demandas do ramo empresarial são as de continuar 

criando produtos para que as pessoas consumam, e fazer com que o 

mercado cresça para todas as direções, como a autora Adriana Facina 

mostra em “Consumo Favela” (2013). Para se expandir, é preciso produtores 

e consumidores, formando uma rede que sustenta esse ciclo, logo, as 

pessoas precisam ter o mínimo de empatia com a ideia de um mercado de 

trabalho e um mercado de consumo. Alcança-se essa fórmula quando 

tratamos de questões de emprego para a população, geração de valor, 

qualidade de vida, segurança, estabilidade, status, desenvolvimento, 

progresso, entre outras. Demandas essas que se assemelham com as 

buscadas por movimentos sociais e extratos sociais de pessoas excluídas de 

processos decisórios e com acesso restrito a direitos na sociedade.  

A relação entre as ideias da antropologia do consumo e os debates 

sobre o regime discursivo do desenvolvimento (ESCOBAR 2016), está em 

pensar como se articulam e promovem as ideias de ajuda e capacitação 

sobre pessoas consideradas pobres ou vulneráveis Quais as maneiras de 

incluir esses grupos no sistema, de tal forma, que implique a valorização de 

crescimento econômico como fator determinante sobre o sucesso ou 

fracasso de uma demanda social. É possível visualizar essas questões em 

um recorte específico, a visão empreendedora sobre problemas sociais, e a 

atuação não apenas de grandes empreendimentos na sociedade e suas 

consequências, mas a inserção de pequenas e médias empresas (termos 

nativos) na área do desenvolvimento sustentável. A presença de um modelo 

de negócios em específico chama a atenção pelas estratégias de 

empreendedorismo que utiliza, são essas as Startup's de tecnologia.  

A ideia inicial da pesquisa surgiu do meu interesse em fazer trabalho 

de campo em uma empresa Startup de tecnologia, dirigida por um amigo e 

sócio, que deu abertura para realizar os estudos. A empresa anteriormente 
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era organizada de uma maneira onde a parte de responsabilidade social, 

segundo seus sócios e sócias, se chamava braço social, e já vinha 

desenvolvendo um projeto voltado a difusão da linguagem de programação 

dentro das favelas Morro dos Prazeres e Complexo do Alemão no Rio de 

Janeiro. Desde o princípio na experiência do campo as pessoas me contaram 

a importância que davam para a área de desenvolvimento social e 

sustentável da empresa, justificando sua atuação por entenderem que 

“Tecnologia profunda é usar o poder das tecnologias emergentes para 

catalisar mudanças reais através da solução de problemas significativos e 

complexos que beneficiem organizações, mercados e sociedade.” Disse um 

funcionário da empresa. 

 Resolvi começar a pesquisa conhecendo os projetos sociais voltados 

a linguagem de programação para jovens da favela, chamarei o projeto de 

Cai na Rede – nome fictício. As pessoas da empresa me disseram que 

haviam aulas de cidadania, ou aulas de desenvolvimento pessoal (disseram 

ainda não achar um nome adequado), indicando que eu adoraria 

acompanhar, pois “teria muita coisa em comum com antropologia”. Durante 

quatro semanas pude acompanhar algumas aulas, uma vez por semana, 

entre maio e junho de 2017. O interesse se intensificou após minha ida a um 

evento da empresa Lider’s- nome fictício para a empresa startup-  em que 

estavam alguns alunos do projeto social. Neste dia o braço social da empresa  

deixava de existir para se tornar o Instituto Passos -  nome fictício dado ao 

instituto, neste texto.  

A entrada em campo iniciou oficialmente durante esse evento de 

inauguração do Instituto Passos, no dia 12 de maio de 2017, no Escritório da 

Lider’s. Antônio, interlocutor sócio da empresa, quando me convidou, disse 

que nesse evento de inauguração estariam os outros sócios e sócias e 

pessoas que seriam importantes de conversar para oficializar a minha 

entrada em campo. Fui ao evento sem saber se o Antônio já havia falado 

com as outras sócias da empresa, Pâmela ou o Fábio sobre o assunto. Fui a 

primeira a chegar no escritório, às 10h da manhã, o horário que havia sido 

combinado. Estavam apenas os donos da casa, os pais da Pâmela, a 

Pâmela, o Fábio e a Sofia, professora do curso de programação. Pâmela, 
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que estava ciente de meu comparecimento, me recepcionou bem, falou para 

eu ficar à vontade, me recebeu com entusiasmo.  

Logo em seguida o Carlos, professor do curso de programação Cai na 

Rede, e o Eduardo, assistente social vinculado a empresa e ao Instituto, 

chegaram. Pâmela me apresentou à eles como: “A Lu estuda antropologia e 

vai estudar a gente igual bichinho de laboratório”. Ela falou em tom de 

brincadeira e deu risada. Neste momento, percebi a construção da intimidade 

nestes eventos, como forma de aproximação da ideia de empresa como 

“família”. 

Chegaram então as outras pessoas: Jaque, Alice, Fátima,e o pai da 

Fátima.. Fomos todos para a mesa externa que tem entre a casa e o 

escritório para o tradicional ritual “genealógico e coletivo” (PEIRANO, 2006, p. 

9) do café da manhã preparado pela mãe da Pâmela. Me sentei a mesa, mas 

não conhecia todas as pessoas. Fábio me apresentou da mesma forma que 

a Pâmela, falando que eu estudava antropologia e que eles eram muito 

esquisitos e loucos por isso eu iria estudá-los igual bichinho de laboratório. 

Começou a me incomodar um pouco essa maneira de me apresentar, pois 

ainda não sabia como tinha sido apresentada a minha proposta de fazer 

pesquisa na empresa, e o Antônio ainda não havia chegado para eu 

perguntar a ele. E, como a reunião tinha sido marcada para tratar do evento, 

as outras demandas não deixavam espaço para eu aprofundar naquele 

instante tais questionamentos.  

Minha presença não parecia afetar as outras pessoas que estavam no 

evento, aliás eu parecia invisível para Alice, Jaque, Eduardo e Carlos. A 

Jaque, uma das inovadoras sociais, como eram chamadas pelo pessoal da 

empresa, eu já havia conhecido da primeira vez que visitei o escritório, então 

a chamei pelo nome e tentei me aproximar, embora tenha percebido que ela 

não olhava para mim quando me colocava. Continuei ao longo do dia 

tentando me aproximar de alguma maneira, pois já tinha percebido como ela 

era uma interlocutora importante para que eu pudesse melhor compreender 

sobre o projeto Cai na Rede, nas comunidades.  

 

1.2 Questões e objetivos do trabalho 



18 

 

 

Após esta reunião o trabalho de campo foi realizado com idas às aulas 

do curso Cai na Rede, no Morro dos Prazeres e Complexo do Alemão, 

participação em reuniões internas sobre a gestão da empresa Lider’s e sobre 

o desenvolvimento do Instituto Passos. Mantive conversas formais e 

informais com funcionários da Lider’s sobre a rotina de trabalho na empresa, 

a relação com os outros funcionários, chefes, parceiros e alunos envolvidos 

com a empresa, o instituto ou o curso de programação. Por ter essa 

proximidade com algumas pessoas que trabalhavam no local, pude saber 

sobre as discussões acerca do modo de fazer da empresa em relação ao 

projeto social, e as disputas pela implementação de uma estratégia ao invés 

de outra. Demissões, hierarquias, processos decisórios, foram relatados 

também por meio de conversas informais fora do ambiente da empresa ou do 

projeto social.  

O lugar que assumi enquanto estudante de antropologia foi diferente 

para cada pessoa com quem trabalhei. Para alguns membros da startup foi 

estabelecido uma ideia de parceria, onde eu poderia me aproximar da 

empresa a medida em que o assunto fosse sobre as demandas sociais em 

que eles estavam concentrados em trabalhar. Esperavam que eu os 

auxiliasse com as questões enxergadas por eles como questões sociológicas 

e culturais, entendendo e identificando os problemas sociais, e presumindo 

que eu compreendia com qualidade as dinâmicas das relações humanas 

classificatórias, como exemplos em eles apresentaram gráficos, esquemas 

simbólicos e mapas mentais sobre um grupo de pessoas consideradas 

“criativas”, “impacientes”, “disciplinadas”, etc; no caso específico tentavam 

demonstrar como todos esses grandes grupos de pessoas poderiam ser úteis 

ao modelo de negócios. 

  As e os funcionários que eu mantive contato informal, me viam como 

uma estudante do modelo de negócios da Lider’s, identificando em mim o 

interesse na teoria e filosofia de um código de gestão que pudesse solucionar 

os problemas sociais. As alunas e alunos do curso Cai na Rede se 

relacionavam comigo em um primeiro momento, como se eu fosse 

funcionária da empresa e estivesse analisando o desempenho do curso, mas 
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após a primeira aula e a aproximação como observadora e participante das 

aulas me encaixou no lugar de aluna, jovem e outsider. O conceito de Becker 

(2008 [1963]) sobre desvio, auxilia a compreender a forma como fui lida no 

campo, e a maneira como se consolidaram as relações a partir disto. O fato 

de eu ser de outra região do país, nascida no estado do Paraná, e ter um 

sotaque acentuado, gerou curiosidade em relação as minhas origens por 

parte das alunas e alunos, quando eu explico de onde sou, conto minha 

idade (19 anos) e digo que estou morando no estado do Rio de Janeiro a 

poucos meses, eu sou realocada para a posição de alguém fora do sistema 

de regras, estereótipos e status de quem é morador do Rio.  A roupagem que 

me leem, mulher branca com “traços europeus”, mas não moradora do 

circuito sudeste do país, não me coloca mais na linha do que chamaram 

“garota zona sul” quando a conversa se aprofunda. A ideia que as alunas e 

alunos expressam quando conversamos é de eu não teria uma “visão 

preconceituosa das favelas” como as pessoas do Rio têm, e as brincadeiras 

por causa da maneira como eu falo e as perguntas que faço, segundo elas 

são simples e ingênuas, como alguém que está fora do circuito de 

julgamento. O fator “idade” foi um elemento importante para a aproximação 

com as interlocutoras(es) de modo geral, visto que a maioria das pessoas 

com quem fiz pesquisa, alunas e alunos do projeto e membros da Lider’s, 

estavam na faixa-etária dos 16 aos 30 anos, grupo considerado pelos 

interlocutores como jovens. 

 

1.3 Abordagens e métodos de pesquisa 

 

 Como forma de iniciar esta análise, descrevo uma série de eventos 

registrados por meio da observação participante. As situações sociais que 

estou procurando compreender, conforme explica Gluckman, “constituem 

uma grande parte da matéria-prima do antropólogo, pois são os eventos que 

observa.” (1987, p. 228). É a partir das situações sociais de que o autor fala, 

que busco produzir um estudo sobre as práticas de uma empresa de 

tecnologia, e um instituto à ela vinculado, em um dos projetos sociais que 
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desenvolve, voltado à difusão da linguagem de programação em favelas do 

Rio de Janeiro. Por meio de suas inter-relações, procuro analisar a forma 

como os agentes das iniciativas privadas e do terceiro setor cultuam a ideia 

do auto-resgate através do empreendedorismo. Observando eventos em que 

é possível entender como as estratégias do modelo de negócios da empresa 

se relacionam com o desenvolvimento dos projetos de tecnologia social, 

como são chamados pela startup. A opção por trabalhar com análises 

situacionais não inviabiliza outros pontos de pesquisa, como explica Bela 

Feldman-Bianco: 

 
Enquanto a "teoria da ação" enfatiza a observação do 
comportamento concreto, a análise de representações apóia-se 
principalmente em indagações verbais que têm como objetivo 
reconstruir "visões do mundo". Deve-se salientar que a observação 
do comportamento concreto e as indagações verbais constituem 
dois procedimentos complementares da pesquisa de campo. 
(FELDMAN-BIANCO,1987. p. 9) 
 
 

Resolvi assumir a postura de pesquisadora sobre questões sociais, 

entendida pelos membros da empresa como pesquisadora de problemas 

sociais, para firmar a parceria entre minha entrada no campo e a contribuição 

para a empresa e instituto, do que eles pensavam ser: uma nova visão – 

social – sobre os reais impactos do projeto Cai na Rede. Segundo Fábio, eu 

poderia verificar como o Cai na Rede “ acende a chama de uma 

transformação social profunda”. Dessa maneira, pude etnografar o meio 

empresarial e o conjunto de práticas atreladas ao contexto brasileiro 

contemporâneo de desenvolvimento econômico de um segmento específico 

do meio empresarial: os jovens empreendedores de startup na área de 

tecnologia social. Para tanto utilizei os conceitos de Deborah Bronz (2013) 

sobre estratégias empresariais, como: 

 

As estratégias se apoiam em tecnologias de gestão consagradas 
internacionalmente nos modelos empresariais, naturalizadas nas 
práticas [...] planejamento estratégico, [...] e programas de 
responsabilidade social e desenvolvimento sustentável.  
(BRONZ, 2013, p. 39) 
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A opção em estudar as práticas empresariais, de uma empresa do 

estado do Rio de Janeiro, local onde eu moro, e o fato de eu ter relações de 

amizade com algumas pessoas do campo, foram um dos fatores que me 

levaram a pautar as seguintes preocupações metodológicas: consentimento, 

prejuízo aos interlocutores, à empresa ou ao projeto social, e preservação da 

relação entre os membros da empresa, instituto e projeto social. Por este 

motivo precisei formular uma maneira de ocultação dos atores envolvidos, 

das instituições e dos endereços eletrônicos de onde retiro algumas 

informações sobre a empresa. Mudei o nome da empresa, do instituto e do 

projeto social, para nomes fictícios, assim como o de ONG’s e de outros 

projetos envolvidos. As identidades das interlocutoras de campo também 

foram preservadas, adotando nomes próprios fictícios.  

Utilizei como método de pesquisa a etnografia, realizada por meio do 

trabalho de campo multissituado, com idas até o escritório da empresa, aos 

dois projetos sociais, um deles no Morro dos Prazeres e outro no Complexo 

do Alemão, assim como aos locais de evento promovidos pela empresa ou 

instituto pesquisado, afim de acompanhar a interação dos membros da 

empresa com os participantes do projeto. Ainda a partir da perspectiva de 

Gluckman (1987) sobre a análise situacional do material etnográfico, analisei 

as relações entre grupos, os valores e motivações contraditórias que levam 

as pessoas a participarem dos diferentes eventos. Segundo a concepção da 

Mariza Peirano (2006) sobre rituais, faço uso da categoria como uma teoria 

analítica, e não como um tema empírico, para pensar situações sociais 

evidenciadas no campo. 

As estratégias de pesquisa utilizadas durante a ida a campo 

demonstraram muito sobre o funcionamento dos grupos com os quais 

trabalho, no contexto em que o famoso “caderno de campo”, e todas as 

recomendações bibliográficas de Hammersley (1994) sobre como registrar e 

organizar a informação em nosso diário, “Lo ideal sería tomar notas durante 

la observación participante” (HAMMERSLEY, 1994, p. 98) precisam interagir 

com um universo específico, o da cultura digital, em que folhas de papel, 

lápis e canetas não fazem mais sentido. O fato da maioria das pessoas com 
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quem interajo em campo utilizarem aparelhos digitais, como smartphones e 

notebooks na maior parte do tempo (visto que o campo acontece durante 

reuniões da empresa e aulas de programação), fez com que o meu caderno 

– com capa dura e folhas sem pauta – fosse motivo de comentários por parte 

dos interlocutores, “Por que você só usa caderno? Eu não conseguiria 

escrever tanto no caderno, já estou muito acostumada a escrever notas 

curtas pelo celular”, diz uma das alunas do Cai na Rede. Neste caso, faço 

uso das discussões de Henry Jenkins (2015), no capítulo três, sobre a cultura 

da convergência, para tratar do que estou chamando de cultura digital em 

campo, onde as velhas e novas mídias colidem, e o consumidor interage com 

as informações desses meios de comunicação a partir do que o autor chama 

de “inteligência coletiva”, aliado a “cultura participativa”, que caracteriza o 

comportamento de distanciamento do consumidor ou consumidora da 

condição de receptor passivo, passando para contribuinte da informação 

compartilhada. Desta forma o “dia a dia, de tudo que acontece na pesquisa, 

desde os incidentes de tipo administrativo até as dúvidas, [...] conversas com 

os nativos e [...] ideias brilhantes que surgem cá e lá na mente do etnógrafo.” 

(SÁEZ, 2013, P. 165), não ficaram restritas ao diário de campo do meu 

caderno de papel, pois eu pude expandir as informações sobre o campo com 

base nas plataformas digitais que dispunha acesso. Por este motivo optei por 

fazer uso da metodologia da etnografia online, segundo Gomes e Leitão 

(2017):  

Uma consequência da distinção ainda válida entre on-line e off-line 
é que usuários de plataformas digitais não se encontram mais 
restritos a um único ambiente, aquele onde vivem suas vidas off-
line e, tampouco, aos seus governos locais e nacionais. Neste 
sentido, usuários podem possuir várias “cidadanias” inscritas em 
seus corpos, tanto pelo fato de estarem subordinados às regras de 
empresas globais, proprietárias das plataformas digitais que 
habitam, quanto pelo fato de cada uma delas estabelecer um tipo 
de “constituição” diferente a qual os usuários aderem e se 
submetem. (GOMES e LEITÃO, 2017, p. 43). 

 

 

A análise das estratégias de comunicação nas redes sociais é um 

aspecto fundamental para compreensão da gramática desses projetos. Essa 

discussão ajuda a pensar as dinâmicas do sistema de redes, discutidas no 
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capítulo três, aliado ao conceito de Startup e suas estratégias de 

empreendedorismo, desenvolvidas no capítulo um, baseadas nas novas 

tecnologias da internet para desenvolver todo o seu trabalho.  

O conceito de “Inovação Reversa”, tratado no texto se apresenta 

repetidamente como uma categoria nativa presente no discurso dos 

membros da empresa, indicando segundo eles que: através do curso Cai na 

Rede, por exemplo, as pessoas que já tinham ideias criativas e soluções 

inteligentes para problemas que políticas públicas e mercado não dão conta, 

tivessem um direcionamento técnico para aplicarem seus projetos.  

Com isso damos sequência a outro termo encarado como categoria 

nativa, a palavra “mercado”. Aparece como uma instituição não 

burocratizada, de valores econômicos e liberais, a qual a Lider’s faz parte, e 

diferem mercado de outros segmentos da sociedade, como do terceiro setor, 

visto como Organizações Não Governamentais. A ideia de burocracia é 

melhor desenvolvida no subcapitulo chamado “Burocracia das relações entre 

Estado, empresas e negócios”, buscando compreender como esse termo é 

articulado no discurso dos interlocutores, por meio das teorias de Foucault 

(1979) sobre disputas de poder.  

O texto é dividido em três capítulos de relato etnográfico em diálogo 

com a discussão teórica, estruturados na seguinte ordem: o primeiro deles, 

“Economia Saudável?” apresenta os três pontos principais da experiência da 

empresa com o projeto social, teoria do valor compartilhado, tecnologias 

sociais e empreendedorismo, todas categorias nativas enunciadas pelos 

agentes da empresa; articulando as pessoas integrantes da startup com as 

pessoas consumidoras do projeto social. O capítulo seguinte, “’Redes de 

conexão aos negócios”, desenvolve a ideia de rede, burocracia e ambiente 

virtual. E finalmente, o terceiro fala sobre a desnaturalização do conceito 

desenvolvimento a partir da compreensão dos modos de consumo dos 

interlocutores, e da Idea de “problema social”.  

Os termos em itálico utilizados durante o texto, nos relatos descritivos 

e nas análises, são conceitos-chave para a compreensão do universo 

pesquisado, pois adquiriram significado específico no discurso das pessoas 
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que conviviam e compartilhavam do mesmo contexto, seja trabalhando na 

empresa ou participando do projeto social nas favelas, cada grupo articulava 

esses conceitos de maneira a apropriar-se deles para defender seus 

objetivos e interesses.  
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2. ECONOMIA SAUDÁVEL? 

Conversando com o Antônio, o Fábio e a Pâmela sobre o meu 

interesse em fazer pesquisa na empresa e nos projetos do Instituto Passos 

argumentei que, observando como as pessoas da empresa tinham um 

interesse maior do que apenas gerar lucro e conquistar clientes, poderia 

ajudá-los a entender melhor como funcionava na prática suas propostas de 

inovar a lógica da economia. Eles então me explicaram, todos muito 

entusiasmados – ou seja, falavam gesticulando, com a expressão facial bem 

expansiva, e com tom de convencimento, como se vendendo a ideia e 

principalmente a defendendo – sobre a filosofia da empresa Lider’s de 

construir uma “riqueza saudável” e a “elevação coletiva”. Como me disseram: 

“Pois quando uma parte da sociedade vai mal, todo o resto também vai, e 

quando se cuida da parte mais fragilizada, isso retorna também para o 

mercado de forma positiva.” . 

Pude apreender que a empresa propõe um diálogo entre os grandes 

empreendedores e a comunidade, investindo nas potencialidades das 

pessoas criativas e inovadores oriundas desse contextos, demonstrando 

suas preocupações com questões sociais. Como é o caso das inovadoras 

sociais, das pessoas envolvidas em ONG’s, das pessoas articuladas em 

movimentos culturais de visibilidade dentro desses espaços. Jaque e Alice 

são chamadas pela empresa de inovadoras sociais, pois são representantes 

da comunidade em que vivem por proporem iniciativas de projetos e 

empreendimentos sustentáveis para melhorar a vida das moradoras e 

moradores da região, principalmente por meio de ONG’s e iniciativas do 

terceiro setor. E mesmo com os problemas e desafios encontrados no 

caminho, elas conseguem articular uma grande parte das pessoas que vivem 

na comunidade, afim de solucionar ou amenizar questões de violência, 

saneamento básico e tráfico de drogas. Jaque iniciou no Morro dos Prazeres 

o projeto de um ciclo autossustentável de reciclagem e investimento no 

desenvolvimento da comunidade; o projeto é certificado pelo Banco de 

Tecnologia Social, da Fundação Banco do Brasil. A Alice, presidente e 
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fundadora de ONG no Complexo do Alemão, também chamada de inovadora 

social pela empresa, promove nesse espaço atividades culturais, cursos de 

dança, dois cursos de tecnologia, incluindo o Cai na Rede (desenvolvido pela 

empresa Lider’s), além de ações em prol dos cuidados da saúde, voltado 

para crianças, jovens e adultos da região.  

Sem o contato dessas pessoas os projetos sociais propostos pela 

empresa não dariam certo, pois Jaque e Alice são consideradas lideranças 

das favelas, pois as pessoas que as intitulam dessa forma entendem que 

elas sabem quais os problemas que as pessoas do local enfrentam, 

conhecem a maioria das e dos moradores, fazem contato com pessoas de 

fora da comunidade que poderiam apoiar ou financiar ideias locais, ou 

articulam pessoas e órgãos que estão dispostos a prestar algum tipo de 

serviço para a comunidade. Segundo as pessoas da empresa, ter a relação 

direta com as lideranças locais é o único modo de pensar uma transformação 

social profunda, como propõe Michael Porter, autor lido pelas pessoas que 

comandam a Lider’s; pois dessa forma o crescimento da economia 

caminharia junto ao da sociedade, solucionando os reais problemas sociais. 

Quando questionados sobre o que seriam as reais necessidades sociais, os 

interlocutores do meu trabalho responderam que eram os problemas 

enfrentados por cada grupo em seu contexto, que seriam diferentes entre si, 

e a partir de uma inovação reversa, ou então uma economia reversa, as 

soluções deveriam ser criadas de baixo para cima e não como um modelo de 

caridade dos mais poderosos impondo soluções que muitas vezes não são o 

que as pessoas estão procurando.  

 Observei ao longo da pesquisa de campo os momentos mais 

evidentes em que os “problemas sociais” eram debatidos pelas gestoras e 

gestores da empresa e instituto, sem que esse fosse o enunciado da 

conversa. Os marcadores de “necessidades sociais”, de acordo com as 

estratégias e decisões internas da empresa eram em relação a mudança do 

estilo de vida de um morador de favela, indicando que sem o projeto social de 

especialização e profissionalização as pessoas não tinham oportunidade nem 

incentivo para empreenderem suas ideias, sonhos e vontades, mas com a 

estrutura necessária um aluno ou aluna do curso não teria motivos para não 



27 

 

conseguir alcançar o seu potencial. Neste caso vemos a ideia do 

desenvolvimento das qualidades individuais como questão central na vida 

das pessoas, projetando uma racionalidade objetiva originada pelo o que 

Polonyi chama de “a grande transformação”, se referindo a criação do 

capitalismo industrial (1980). 

Na situação que acompanhei havia uma aluna do curso Cai na Rede 

do Complexo do Alemão, com um ótimo desempenho nas aulas de 

programação e foi chamada para fazer estágio na empresa Lider’s recebendo 

uma bolsa de aproximadamente R$1.000,00, a aluna ficou pouco tempo no 

estágio, começou a faltar muito pois tinha que ajudar sua irmã que estava 

começando um negócio de salão de beleza na comunidade. Eduardo, 

assistente social e presidente do Instituto Passos, ao qual o programa Cai na 

Rede está vinculado, conversou com a aluna sobre a responsabilidade que 

deveria assumir ao ser parte integrante da empresa. Os e as chefes da 

Lider’s conversavam sobre a postura da aluna, debatiam o porquê da aluna 

não perceber a grande oportunidade que estava perdendo com o estágio, e 

não conseguiram entender sua prioridade em ajudar a irmã mesmo que isso 

comprometesse seu trabalho e vínculo com a Lider’s, o que significava 

segundo os membros da empresa, a perda de uma potencial programadora, 

muito nova e confusa para escolher a melhor opção que lhe traria “melhores 

condições de vida”. Sobre esta análise, podemos apreender uma moral 

evolutiva que cerca grandes populações na modernidade e provoca nas 

pessoas a inquietação em ver situações de injustiça. Prefiro pensar acerca da 

ideia da “justiça” ao invés, por exemplo da “desigualdade”, pois na sociedade 

desigual em oportunidades as pessoas em tese, ao sentirem-se 

incomodadas com ela, abdicariam do lugar de privilégio para democratizar ou 

redistribuir o que chamam de oportunidades. Porém consigo visualizar com 

mais facilidade a indignação sobre a ideia de justiça, ao menos no caso em 

análise, pois o espanto generalizado em relação ao caso desta estudante 

mencionado acima, comoveu meus interlocutores por acharem a situação 

social dos outros tão indigna a ponto de resumi-los aos problemas sociais 

que sofrem, retirando a capacidade crítica, individual, subjetiva e intuitiva de 

qualquer processo decisório na vida desta pessoa. Esse modo de pensar, 
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naturalizado por nós, não é único das pessoas da empresa, mas situações 

que encaramos como injustas despertam uma ética por transformação da 

realidade que enxergamos. A transformação porém, cabe mais comumente 

como um processo de intervenção sobre o outro, onde o eu não faz parte do 

conjunto de injustiças,mas do campo das soluções. Ao refletirmos o que gera 

a sensação de busca por mudança na vida do outro, se pensada no plano de 

estratos ou grandes grupos sociais, vê-se de antemão a convicção de uma 

superioridade moral. O intuito de melhorar as coisas no mundo vem 

acompanhado de um modo e de um público.    

  A empresa ao explicar sua lógica de atuação sobre a construção de 

redes interligando jovens potências para o mercado, com empresas e 

negócios que necessitem da mão de obra e capacidade de solução de 

problemas, dessas pessoas, desenvolve mapas sobre modelos de negócio 

saudável onde tecem vários perfis de pessoas, entre os mais comunicadores 

e os mais técnicos, mostrando a valorização de um campo ao outro– discurso 

presente em algumas reuniões entre alunas e alunos do curso Cai na Rede e 

gestores da empresa. Por este motivo, além das chamadas inovadoras 

sociais a estratégia para a economia saudável da empresa era captar o apoio 

das lideranças jovens. Algumas alunas e alunos do curso têm grande 

visibilidade na cena cultural e artística dentro e fora da comunidade em que 

vivem através do Slam, poesia marginal como eles próprios chamam. É o 

caso de Luciana e do Julio, os dois jovens que trabalham com a contracultura 

por meio do slam, e fazem o curso de programação Cai na Rede, foram 

contratados pela empresa como estagiários na área de comunicação do 

Instituto Passos, pois segundo gestores da empresa e instituto é por meio da 

juventude que a transformação acontece.  

A ideia central da empresa para articular essas relações, e torná-las 

um compilado de estratégias para levar o negócio a frente, está baseada em 

alguns conceitos chaves do empreendedorismo moderno. No contexto 

analisado, a junção entre as tecnologias de empreendedorismo e o modo de 

organização de ONG’s se confundem. De acordo com as definições de 

Bourdieu (1997) sobre o campo de pesquisa sociológico, o embate entre os 

interesses dos diferentes atores nesse processo, é identificado pelo modo 
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como os beneficiários do projeto, as pessoas da empresa e os agentes das 

ONG’s se viam refletidos na atuação do projeto. O que não foi impeditivo 

para a parceria, mostrando as divergências e convergências de plano de 

ação através de algumas disputas.  

 Antônio falou sobre a sociedade deprimida em que nós vivemos. 

Nesse sentido, o ato de pensar coletivamente nos faria mais corajosos e isso 

aplicado na prática geraria o que chamou de inovação reversa, que se daria 

sobretudo através dos jovens. A sociedade deprimida, segundo ele, seria um 

efeito da ansiedade das pessoas em buscar algo que os faça feliz ao longo 

da vida, que dê dinheiro, e que faça sentido continuar fazendo. Opinando 

sobre o propósito de vida das pessoas, Antônio observou que as pessoas 

parecem estar confusas com os rumos que devem tomar, e receosas pela 

insegurança em relação às escolhas que fazem. Nota-se como, algo que 

observei ser recorrente no discurso de empresários e de membros dos 

projetos sociais, as preocupações sobre a felicidade e os sentidos dados a 

vida em sociedade aparecem condicionadas à preocupações econômicas, 

necessariamente 2 . Dessa forma, pensando uma maneira de gerir os 

negócios em concordância com os problemas vivenciados na sociedade, 

através da visão prévia em que os estudos de mercado distanciam a 

economia de outras esferas da vida individual e apenas pensam a relação de 

forma analítica, ou seja, sem sentimentos e subjetividades, segundo seus 

gestores; novas maneiras de fazer negócios estão se popularizando sob a 

ideia de um desenvolvimento sustentável, no âmbito econômico.  

 

2.1 Teoria do Valor Compartilhado 

A ideia de uma economia saudável é divulgada amplamente por 

alguns nomes de destaque na área, como Michael Porter e Otto Scharmer. 

Os idealizadores da Lider’s utilizam esses dois economistas como base para 

                                            
2
 Faço um recorte específico do ambiente em que as conversas aconteceram, ressaltando que a 

preocupação das pessoas sobre essa questão pode assumir um completo oposto de perspectiva se 
introduzido em outro contexto.Porém, a relação observada se concentra em entender os dispositivos 
acionados justamente durante as atividades conjuntas entre os campos (empresa, instituto, curso).  



30 

 

seu trabalho, que desenvolveram estratégias de negócios para revolucionar o 

modo como o mercado capitalista se relaciona com problemas de ordem 

social. Michael Porter é um professor da Harvard Business School, com 

interesse nas áreas de Administração e Economia. É autor de diversos livros 

sobre estratégias de competitividade, e se baseia em autores clássicos da 

Economia como David Ricardo. Sua teoria sobre Valor Compartilhado é 

utilizada pela Lider’s.  

Estas novas ideias e técnicas de negócios costumam ser divulgadas 

por meio de palestras, eventos e vídeos acessados com facilidade no 

youtube e em outros sites sobre economia. Em uma palestra de Michael 

Porter chamada “Por que os negócios podem ser úteis em resolver 

problemas sociais” para o programa TED 3  (Technology, Entertainment, 

Design), encontramos os seguintes argumentos:  

“ [...] Temos consciência dos problemas, da pobreza, desnutrição, falta 

de acesso a água, mudança climática, desmatamento, falta de 

habilidades, insegurança, falta de alimentos, poluição. [...] Por que 

estamos tendo tanto trabalho para lidar com esses problemas? [...] Não 

conseguimos progredir em larga escala [...] ou suficientemente rápido 

[.... Não existe dinheiro suficiente para lidar com qualquer um desses 

problemas em escala usando o modelo atual. [...] ONG`s e 

organizações governamentais estão trabalhando nisso e mesmo assim 

os problemas não diminuem o suficiente. [...] Isso acontece porque não 

temos os recursos suficientes. [...] Toda a riqueza, é criada na verdade, 

por negócios. [...] É responder a necessidade e ter lucro. [...] É daí que 

se originam todos os recursos. Somente os negócios conseguem 

realmente criar recursos. Outras organizações conseguem utilizá-lo 

para fazerem algo importante. [...] Existe um desequilíbrio entre 

desenvolvimento social e desenvolvimento econômico. [...] Os negócios 

não lucram ao causarem problemas sociais. Essa é uma visão muito 

simplista. [...] Os negócios na verdade lucram solucionando os 

                                            
3

 TED é uma organização sem fins lucrativos dedicada ao lema “ideias que merecem ser 
compartilhadas”.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Professor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Harvard_Business_School
https://pt.wikipedia.org/wiki/Administra%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Economia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estrat%C3%A9gia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Competitividade
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problemas sociais. É daí que vem o verdadeiro lucro. [...] Existe a 

possibilidade real dos negócios impactarem e resolverem estes 

problemas sociais, e esta oportunidade é a maior oportunidade que 

vemos em negócios. Como podemos adaptar o pensamento de 

negócios com essa ideia de valor compartilhado? [...] Criar valor 

compartilhado é resolver uma questão social com um modelo de 

negócios. Valor compartilhado é capitalismo, mas é um tipo mais 

elevado de capitalismo. É capitalismo como deveria ser, respondendo a 

necessidades importantes, não competir incrementalmente em 

diferenças triviais em atributos de produtos  e cotas de mercado. Valor 

compartilhado é quando conseguimos criar valor social e valor 

econômico simultaneamente. É encontrar aquelas oportunidades que 

levarão à maior possibilidade que temos de realmente resolver esses 

problemas sociais, porque podemos avançar. Podemos abordar o valor 

compartilhado em múltiplos níveis. É real, está acontecendo. Mas para 

que essa solução funcione, temos que mudar a maneira como os 

negócios vêem a si mesmos, e felizmente isto está a caminho. As 

empresas ficam presas na ideia convencional de que não deveriam se 

preocupar com problemas sociais, de que isso era algo meio que 

secundário que alguém mais estava fazendo [...].4 

As falas de Michael Porter propõem uma correspondência entre o 

econômico e o social na ideia de valor compartilhado, na tentativa de mostrar 

para as pessoas que essas duas coisas não estão separadas, e não devem 

ter uma hierarquia de prioridades. O caminho da união entre os negócios e a 

solução de problemas sociais é indicado, deixando claro que, segundo ele, 

existe uma confusão do senso comum em acreditar que os negócios 

prejudicam as questões sociais e ambientais, e que seria mais rentável para 

as empresas deixar os problemas sem solução. Isso, segundo ele, é uma 

falácia, pois os estudos comprovam quanto mais se previne acidentes, se 

reduz a poluição e emissões, gera-se na verdade mais lucro, economiza-se 

dinheiro, torna-se a empresa mais produtiva e eficiente, ao não desperdiçar 

                                            
4
 Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=0iIh5YYDR2o&t=23s > acesso em 08/11/2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=0iIh5YYDR2o&t=23s
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recursos. Por esse motivo, o progresso social e a eficiência econômica 

precisariam estar em equilíbrio. Vemos como ainda prevalece nos 

argumentos do economista o objetivo do ganho economico que esta 

perspectiva pode oferecer a quem opte por ela. 

O valor que se troca e compartilha entre redes de colaboração que 

envolvem comunidade, institutos sociais e empresas não é necessariamente 

dinheiro, mas podem ser serviços. Foi com essa proposta que a Startup 

Lider’s, empresa de tecnologia iniciou um curso de programadores, Cai na 

Rede para jovens da periferia. Neste curso gratuito se formaram 

profissionais, com o modo de operar muito parecido com o da empresa que 

os financiou. A empresa utiliza o produto deste investimento, contratando 

como estagiários ou empregados as pessoas que mais se destacam durante 

as aulas, pagando menos do que pagariam para alguém recém formado em 

um curso de graduação na área e ainda mantém um forte vínculo de valores 

ideais a serem seguidos, utilizando sempre recursos de aproximação entre 

chefes e funcionárias(os) da empresa e alunas(os) do curso, que remontam 

ambientes e situações familiares, desejando passar a sensação de serem 

uma família com laços tão seguros como um núcleo familiar estruturado em 

padrões de lealdade, confiança, respeito, segurança, afeto, entre outros.  

O que acontece nesse caso é que o valor disposto, apesar de não 

retornar em forma de dinheiro, tem uma equivalência no cenário econômico. 

A gestão de pessoas e as relações oriundas dessa maneira específica de 

interação, quando verbalizada em um modelo de negócios, revela os frutos 

do compartilhamento de valor gerados para cada parte envolvida nesta rede. 

Para os jovens do projeto social isso resulta na oportunidade de melhorar de 

vida e ter a chance de fazer algo além do que seu horizonte de perspectivas 

enxergava, devido a condição social que tinha; segundo a fala das alunas e 

alunos que tiveram um bom rendimento e conseguiram estágios na área. Os 

frutos colhidos de uma parceria entre a Lider’s, o local que serviu de sede 

para o curso (Associação de Moradores e ONG) e as pessoas beneficiárias e 

usuárias desses serviços e espaços foram também os computadores 

instalados e rede de internet acessível aos alunos e a comunidade fora do 
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horário de aula e dentro das dependências do lugar; e o acesso gratuito a um 

curso de programação perto de casa. O valor para empresa é acessado de 

várias formas, pois na área de tecnologia da informação, um dos recursos 

chave de investimento são os sistemas abertos, que funcionam através do 

compartilhamento aberto e indiscriminado do produto a quem queira acessá-

lo, sem seguir o esquema de compra e venda geralmente aplicado nas 

lógicas de mercado. A vantagem desse tipo de negócio é o domínio das 

técnicas e do funcionamento desse sistema, pois quanto maior o alcance e o 

sucesso do produto mais será requisitada a mão de obra da pessoa e 

empresa que o desenvolveu; gerando exponencialmente taxas de lucro muito 

maiores.  O intuito de criar um programa social para jovens programadores 

em contextos específicos foi o de testar a gestão, organização e elaboração 

de um produto que está em fase final para ser lançado pela Lider’s, sendo a 

aposta da empresa para obtenção de lucro e sua consolidação no mercado 

de inovação tecnológica. Essa última explicação da origem do programa Cai 

na Rede é a menos comentada. Só a conheci por participar internamente e 

pelo meu contato interpessoal com as e os gestores da Lider’s.  

A teoria da troca de valor passa a impressão de ser mais importante 

que o capital financeiro da empresa, ou seja, do lucro, pois está imbuído do 

caráter moral que o dinheiro representa ao projetar nele um recurso para 

realização de expectativas nas pessoas, junto da carga de sentimentos e 

emoções que a emulação pecuniária assume, assim o mercado interage com 

a ética moderna sobre geração, acumulação e compartilhamento de valores 

que assumiriam o caráter do desenvolvimento pessoal individual como a 

origem para a transformação social profunda, de que Otto Scharmer,(2010) 

fala. De um lado, existe um sentimento de lealdade dos cursistas em relação 

a empresa, por lhes proporcionarem a oportunidade de fazer um curso que 

pode desencadear em futuros empregos e renda, e do outro a empresa 

ganha status por se apresentar como uma organização com preocupação 

social. Porém, mais do que isso, a startup circula um valor que sempre volta 

para ela em forma de lucratividade monetária, pois cria soluções de negócios 

com impacto social, desde que conversem com os objetivos de venda da 
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empresa.   

 O objeto de circulação nesse exemplo é a qualificação da mão de 

obra, a confiança e a lealdade, que passam pela empresa, pelo projeto 

social, pelos Institutos de apoio, pelas outras empresas e ONG’s parceiras da 

mesma rede, pelos jovens que fazem o curso de programação e pela 

comunidade onde o curso é realizado. Sendo todo esse processo revertido 

em potência econômica e incorporado rapidamente pelo capitalismo.  

 

2.2 Tecnologias Sociais 

“Quando a tecnologia se conecta com os valores humanos e as 

necessidades do Planeta, uma energia transformadora reequilibra 

a sociedade. Construímos negócios mais autênticos, tecnologias 

com propósito e uma economia mais sustentável.” (Texto 

divulgado na página online da empresa Lider’s) 

As emoções são tratadas como algo positivo segundo a interpretação 

dos interlocutores, analiticamente esses pensamentos podem ser associados  

a oposição emoção versus distanciamento, como se a mente das pessoas 

que trabalham com programação comumente estive restrita ao pensamento 

lógico, sem se permitir afetar pelas emoções e ser sensível as questões 

sociais. Essa estrutura segue a linha de que o trabalho pode ser pensado 

além da busca por lucro, mas pode-se aproveitar o que está desenvolvendo 

para contribuir para um mundo melhor, ou seja, existe um processo de 

naturalização. 

Segundo a página da web da startup Lider’s, onde são postados 

conteúdos em forma de crônicas encontramos algumas explicações sobre a 

Tecnologia Social, segundo a concepção da própria empresa: 

 “O desafio de desenvolver tecnologias digitais avançadas e 

promover inovação social para impacto a curto e longo prazo 

depende da real rede de atores que estejam alinhados a um 

propósito em comum: transformar a economia para regenerar a 
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sociedade”. 

 A base para a teoria de Tecnologia Social, segundo definições 

utilizadas por membros da Lider’s, embaraça os conceitos de 

empreendedorismo nativos, com reflexões espirituais, e lança mão da ideia 

da experiência da transformação individual e coletiva para avançar o 

pensamento apenas analítico que profissionais da tecnologia geralmente 

têm, e de acordo com Fábio, 

 

“A tecnologia é a ferramenta que move o mundo. Existimos para colocá-

la a favor das reais necessidades da sociedade. Trabalhamos em rede 

com ativistas, empreendedores, organizações sociais e privadas para 

potencializar a inteligência coletiva e desenvolver ações de valor 

compartilhado que geram benefícios econômicos e sociais capazes de 

regenerar territórios.” 

 

A ideia de uma Economia Saudável surge como proposta para 

desenvolver o setor econômico, ao mesmo tempo em que se preocupa com 

as questões sociais, ou seja, a Lider’s busca solucionar questões sobre a 

desigualdade de oportunidades entre as pessoas, o preconceito, a pobreza e 

a discriminação. A relação sugere de pressuposto que a economia pode, e 

segundo os membros da Lider’s deve, mudar o seu modo de operação no 

mundo contemporâneo, indicando a continuação do sistema, e a 

transformação dos desafios. Segundo essa perspectiva ideológica ou moral, 

coloca-se um modelo de vida, que influi na expansão do capitalismo, ainda 

movido pela ética da valoração do trabalho, no qual a transformação significa 

não tanto a eliminação ou diminuição de desigualdades econômicas  nas 

relações de troca e produção, mas sobretudo a substituição de sua forma de 

controle vigente por uma outra. Os jovens da periferia ainda estão atados à 

rede dos negócios, podendo negociar apenas o tipo de força de trabalho que 

querem vender, segundo os modernos termos da produção capitalista, 

empreendedorismo ou tecnologias sociais. Vão sendo assim capacitados nos 

termos vigentes da nova governabilidade empresarial, que assume os 
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problemas sociais enquanto garante seus quadros e consumidores.  

A Tecnologia Social surge como uma demanda mercadológica por 

tecnologia de baixo custo, grande alcance, consumidores ostensivos, 

diferenciação de produtos no mercado e principalmente, para suprir uma 

moral de responsabilidade coletiva, traduzida melhor como a 

responsabilidade com o Outro, subordinado a alguém e a algum sistema, que 

precisa ser ajudado pelas pessoas que fazem parte do conjunto de 

elementos que as fazem pensar e agir como se fossem tocadas por uma 

superioridade moral, como chama Rita Laura Segato (2006). O problema 

dessa visão é o fato de colocar as pessoas em categorias sempre desiguais, 

em que a diversidade é encarada ou como uma forma onde o não 

hegemônico precisa ser concertado, ou o mercado incorpora a diversidade 

como forma de consumo. O termo tecnologia social se transforma ao ser 

incorporado como uma demanda dos movimentos sociais, isto é, como o 

curso de programação e o uso dessas tecnologias a dispor da comunidade, 

das alunas e alunos e das instituições do terceiro setor, assumem o lugar de 

busca por reconhecimento de uma identidade e de direitos.  Isto pode ser 

visto por meio da reapropriação do termo “favelado” como uma positivação 

da linguagem e o significado conferido a palavra, denominando qualidades 

bem valorizadas para quem se enquadra nele, como forma de auto-

identificação coletiva e individual. A partir dessa resignificação do termo 

favelado, por parte de quem mora nas favelas, reúne também o desejo e a 

luta por reconhecimento das formas de produção de arte, tecnologia e ciência 

oriundas desses espaços. O direito de acesso a recursos digitais, materiais e 

condições de sobrevivência dignas aos moradores são incorporadas na 

prescrição do termo favelado , na tentativa de sustentar o modo de fazer 

específico da favela, como potência em si mesma, para si mesma, como um 

sistema que se autosustenta.  

. Isso significa que o mercado empreendedor segundo os moldes 

liberais que costumam defender, não aparece aqui como uma instituição 

dominadora da ordem social, no sentido que muitas vezes adotamos no 

senso comum de falar que o mercado cria as demandas do consumidor, seja 
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pela ideia de necessidade ou desejos, imaginando ser algo tão poderoso que 

nos privamos de exercer sobre ele qualquer interesse de outra ordem. De 

acordo com as ideias de Sahlins, em “Cultura e Razão Prática” (1979, p. 169) 

a economia ortodoxa se concentra na criação e movimento de bens somente 

pelo seu caráter pecuniário,seu valor de troca no mercado, ignora-se o 

código cultural de propriedades da “utilidade”; aparecendo como a 

consequência objetivada do comportamento prático. As intenções 

econômicas “racionais” escapam do valor de uso compreendido ao nível de 

necessidades e desejos. As pessoas definem reciprocamente os objetos em 

termos de si mesmas e definem-se em termos de objetos. 

A economia de mercado global se modificou bruscamente com a 

democratização do uso dos computadores a partir dos anos 1970, fato que 

acirrou o efeito de globalização e possibilitou a hegemonia do sistema 

capitalista no mundo (GAJANIGO & SOUZA, 2014). A partir de então, 

modelos considerados inovadores têm surgido como resposta às demandas 

da indústria digital e aos avanços da comercialização tecnológica, como é o 

caso das empresas Startup. Esse modelo de negócios ficou muito famoso, 

pelo caráter repetível e escalável, ou seja, ideias criativas que conseguem 

transformar o trabalho em um modo de ganhar dinheiro ainda não explorado, 

de modo que possa ser entregue em número ilimitado a qualquer um que 

queira pagar por ele, sem que isso impacte na disponibilidade do produto ou 

no aumento significativo do custo por cópia vendida para a empresa.  

Entre tantas formas que o capitalismo inventa para se sustentar, 

passando por cima, pelo lado ou pela transversal dos problemas que gera, a 

questão crucial que mantém esse sistema funcionando é o mesmo que o 

atrapalha se estiver fora de controle: a desigualdade social. Foi oriundo do 

entrelaçamento da filantropia, da responsabilidade social das empresas, e da 

necessidade de um público de consumo ostensivo que a Teoria do Valor 

Compartilhado parece ter sido criada. Esse novo modo de desenvolvimento 

sustentável, ou seja, de sustentação do capitalismo com viés do progresso 

social; questiona uma pauta já evidenciada por Appadurai (2010): como 

entender as questões de consumo através da troca, e não tanto em relação a 
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produção ou compra?  Pois, conforme já dito, a ideia do valor compartilhado 

implica que as empresas gerem valor para si ao mesmo tempo que geram 

valor para a sociedade, como um sistema conjunto que beneficiaria ambas as 

partes.  

 

2.3 Empreendedorismo 

Para meus interlocutores, a essência do empreendedorismo é fazer 

muito com nada. Eles difundem a ideia de que ações empreendedoras e 

criativas já executadas pelas pessoas que vivem nas favelas, por conta de 

suas estratégias de sobrevivência diante da escassez, consigam se expandir 

para além do território e dialogar com o mercado. O mercado precisa dessas 

pessoas, dessas ideias. A missão da empresa é desenvolver tecnologia de 

ponta nas favelas, a partir das necessidades que lhes são próprias, a se 

tornarem tecnologia sociais, na medida em que os resultados possam 

retornar para a sociedade, contribuindo para as reais necessidades sociais. 

Segundo a Jaque: “Pensar estratégias de sobrevivência digna, onde eles 

possam de fato mostrar todo o eu talento e qualidade. Ser um cidadão pleno, 

de direitos e deveres mas também de oportunidades.” O Cai na Rede é um 

programa que democratiza o acesso a tecnologia, segundo seus fundadores.  

Um termo circula fortemente no campo dos negócios sociais, 

“Empreendedorismo de favela”. A pergunta que os empreendedores fazem 

sobre a favela, de acordo com a lógica na Inovação Reversa é: O que falta 

para essa potência5 se tornar produto? A resposta: gerar valor. A favela é 

vista por este mercado como um ambiente de criatividade, de inovação e 

inteligência. A teoria U, de Otto Scharmer (2010) trata do apoio ao 

empreendedorismo de inovação reversa, que para ele é a inovação de baixo 

para cima capaz de atender as “reais necessidades humanas”. Essas 

necessidades não são fixas, ao menos para os agentes da Lider’s. Eles 

compreendem que as ações em busca da melhoria da qualidade de vida 

                                            
5
 O termo potência é comumente utilizado pelas pessoas que trabalham ou colaboram com 

projetos sociais dentro das favelas.  
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devem ser pensadas de acordo com as questões que cada comunidade 

entende como problema, para as quais buscam estratégias para solucionar, 

por conta própria, de maneira criativa e nova, já que na maioria das vezes 

não são assistidos por organizações governamentais, nem pela indústria e 

tampocuo pelo “mercado”.  

Senso crítico, inovação e criatividade. O mercado explora essas 

qualidades humanas para expandir as relações de troca proporcionadas com 

o consumo, em que o compartilhamento de símbolos e significados são de 

extrema importância para manter redes de geração de valor. Deste modo, 

vários recursos empresariais e sociais são utilizados como estratégias de 

negócio pela empresa e pode ser observado desde a materialização do 

espaço e dos produtos lançados, até o modo como as relações no ambiente 

real e virtual são construídas. Entender as composições espaciais e de tempo 

nas quais a empresa opera suas atividades e, como consequência, gere o 

instituto à ela vinculado, são consideráveis dados para análise antropológica. 

O ambiente criado pela empresa em seu escritório, localizado dentro 

do terreno da casa dos pais da Pâmela, não é um espaço imenso mas abriga 

confortavelmente as duas construções. Fica no fundo do quintal, como eles 

costumam falar, e é uma sala que contém ar condicionado, mesas com 

computadores, notebooks, 2 sofás, estante de livros, brinquedos de enfeite, 

quadro branco, uma mesa grande, almofadas que podem ser espalhadas 

pelo chão para se sentarem, cadeiras giratórias, ambiente colorido e 

iluminado; lembrando a atmosfera de um escritório da Google. A disposição 

dos móveis e  dos lugares destinados a sentar, os recursos visuais e objetos 

interativos criavam a sensação de um espaço coletivo, com incentivos a 

mexer, olhar, ler, procurar e interagir. 

Na empresa Lider’s, existem alguns rituais, observei os mais 

recorrentes. Antônio finalmente chega no final do café da manhã. Café da 

manhã, almoço e lanche. Hoje tive certeza da regularidade de se fazer essas 

refeições em conjunto quando existem eventos ligados ao instituto Passos no 

escritório da Lider’s. O café da manhã me parece o mais importante, o fato de 

todos terem que chegar cedo para começarem o dia juntos, mesmo em 
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ocasiões em que o evento é durante o fim de semana. Foi servido pão, frutas, 

café, suco e um bolo. Todos comem na mesa sentados, como seria em uma 

ocasião de encontro de família ou amigos, na primeira refeição não falam 

tanto sobre os assuntos do projeto, as conversas são direcionadas mais a 

situações pessoais e corriqueiras dos presentes. Sei que sempre o fazem 

pois aparece esse discurso nas falas e histórias que as interlocutoras contam 

sobre outras vivências anteriores. As demais refeições como almoço e lanche 

da tarde não conferem tanto caráter acolhedor quanto o café da manhã, pois 

é uma pausa durante o evento e as discussões que já se iniciaram, então 

acabam as levando para a hora da comida também, e já se dispersa as 

conversas e tudo vira mais automatizado para voltarem a programação do 

evento.  

 Esse modelo de gestão e interação com o espaço se reproduz sobre 

os projetos sociais que desenvolvem. Foi possível percebê-lo durante a 

primeira ida à Associação dos moradores no Morro dos Prazeres, uma das 

sedes onde acontece o curso de programação Cai na Rede, assisti junto com 

as alunas a aula de desenvolvimento pessoal6. A associação dos moradores 

é um prédio de dois andares, com várias salas. A sala do projeto é pequena, 

tem duas mesas compridas quase grudadas na parede, onde os alunos 

sentam em grupos, tem uma TV grande, um armário pequeno e um 

ventilador; e nas paredes existem cartazes pequenos com frases 

motivacionais como “não coloque limite nos seus sonhos”. A aula começou 

com o Eduardo me apresentando, falou que estudo antropologia e que 

estava ali porque queria conhecer o projeto e saber como funcionavam as 

aulas. Na sala tinham 4 meninas e 4 meninos, sendo quase todos jovens 

com idade por volta dos 20 anos, e apenas 2 tinham 31 anos. O tema da aula 

era sobre “entusiasmo”, o Eduardo utilizou frases de Paulo Freire e Bertold 

Brecht para debater com as alunas (os). 

As aulas de cidadania, de acordo com o Eduardo, assistente social, e o 

                                            
6 Aula de desenvolvimento pessoal ou chamada de aula de cidadania. O nome segundo 
João, ainda não estava definido, e a ele, não agradava o nome “cidadania”. Ao longo do texto 
iremos alternar o modo como chamamos essas aulas pois não é um consenso entre as 
interlocutoras.   
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Fábio, tem o objetivo de “Contribuir para o desenvolvimento pessoal dos 

alunos”. Eduardo pediu que os alunos interpretassem a seguinte frase de 

Paulo Freire: “Quando a educação não é libertadora o sonho do oprimido é 

se tornar opressor”. Os alunos a interpretaram rapidamente. “Se ele não se 

sente bem ele quer diminuir os outros”. Outra falou: “não adianta a pessoa 

sair da condição ruim que ela está e começar a menosprezar os outros que 

estavam igual a ela”. Todas as frases lidas eram interpretadas pelas alunas 

(os) de maneira bem crítica, e sempre remetendo para o contexto da favela e 

apontando situações como pobreza, descaso com a favela, falta de uma ideia 

de bom futuro para os moradores dali, e de como a questão da violência já 

estava tão naturalizada por todos da comunidade e também fora dela. 

Na continuação da aula o Eduardo fez um desenho: 

 

  

O desenho procura representar uma linha de desempenho da (o) 

aluna (o) no curso, sendo o 35% o que o Cai na Rede consegue proporcionar 

e os outros 65% é o que a aluna (o) deve conseguir por conta própria, a partir 

do quanto se dedica aos estudos no contraturno, de seu interesse e sua 

busca por novos. A pessoa que faz apenas o 35% é o aluno, mas a pessoa 

que corre atrás dos outros 65% é o estudante, pois está em um processo 

contínuo de busca pelo conhecimento e sempre aberto a aprender mais, e 

para isso acontecer é preciso de “entusiasmo”, como explica o Eduardo. 

Essa ideia remete diretamente a noção de empreendedorismo, em que os 

sujeitos dependem, sobretudo, de seus próprios meios para conseguir um 

ótimo desempenho. A ética empreendedora do desenvolvimento pessoal é 

uma das coisas que se ensina no Cai na Rede. 

Uma frase falada pelo Eduardo na aula foi “o outro não existe, o outro 

somos nós” e reparei que é também falada constantemente pelo Antônio e 

 0%                               35% .                             65%                                  100% 
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pelo Fábio em outros momentos, sempre em contextos onde se assume uma 

preocupação com o mundo de maneira ampla, difundindo a ideia do efeito 

borboleta, onde o bater de asas de uma borboleta pode gerar um terremoto 

em outra parte do mundo, para explicar a ideia que está por trás da maneira 

como a empresa Lider’s encara a tecnologia avançada e justifica a criação, 

financiamento e gestão do instituto vinculado as atividades da própria 

empresa. O outro na frase se refere à preocupação que todos os seres 

humanos deveriam ter em relação ao planeta terra e as condições de vida 

das pessoas , de acordo com as ideias das chefes da empresa, um discurso 

onde se coloca a ética transformadora e humanitária quase inerente ao seu 

ser. Essa mesma ética se confunde ao ser anunciada em termos 

empreendedores, pois espalha o conceito chave do empreendedorismo 

social, onde “quando a sociedade vai mal os negócios vão mal”, frase falada 

por membros da empresa e publicada em algumas postagens na internet, via 

página pessoal dos empresários e empresárias ou através da página da 

Lider’s. As duas frases mencionadas costumam ser proferidas em sequência 

uma da outra, dando mais destaque na primeira ou na segunda dependendo 

do público com quem dialogam, estudantes do Cai na Rede e comunidade, 

ou evento de empreendedores e profissionais da tecnologia.  

Na continuação da manhã, fizemos um intervalo durante a aula, de 

aproximadamente 15 minutos, quando um lanche é servido para as alunas 

(os), proporcionado pelo instituto Passos. Garantir as condições para que os 

alunos se mantenham no curso era uma das filosofias do Programa. Na hora 

de ir embora, a Jaque cruzou comigo e pela primeira vez ela veio me chamar. 

Perguntou o que eu tinha achado da aula, e do Morro dos Prazeres, respondi 

que tinha gostado muito de conhecer tudo e ela ficou feliz e se despediu 

muito simpática. Talvez tenha sido aceita no momento em que pude 

demostrar minha presença no curso, meu empenho diante de meu projeto de 

pesquisa, valores atribuídos ao caráter empreendedor e amplamente aceitos 

por meus interlocutores, conforme pudemos testemunhar acima. 

A segunda aula, do módulo Cidadania, foi ministrada pela Pâmela, 

sobre empreendedorismo. Na sala estavam 3 meninos sentados em uma 
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mesa e 4 meninas na outra. Dois alunos vestiam a camiseta do Cai na Rede, 

que foi dada no começo do curso. A camiseta foi por várias vezes motivo de 

agradecimento das e dos alunos em relação ao grupo pois para elas 

demonstrava a preocupação verdadeira em mantê-los no curso como um 

projeto de continuidade e aperfeiçoamento.  

Antes de começar a aula, fiquei sentada na mesa “das meninas”, 

conversando sobre o que elas achavam do projeto e sobre o que seria a aula 

de hoje. Perguntei sobre as mesas serem sempre divididas entre meninas e 

meninos e me confirmaram a repetição desse modelo. O fato de terem 

meninas e meninos cursando um programa de tecnologia profissional 

representa a mudança na perspectiva de vida das gerações mais novas, 

onde a tecnologia, de acordo com a lógica dos professores do curso (na 

maioria das vezes as e os professores são as próprias funcionárias e 

gestoras da Lider’s), fornece oportunidades iguais para todos e revoluciona a 

forma como a juventude se relaciona com o mercado de trabalho, pois as 

mudanças geradas pelas facilidades digitais permitem aos jovens utilizarem 

seu tempo de outra forma, e poderem ser donas e donos de seus próprios 

destinos. Apesar da ideia parecer se confirmar para as pessoas da empresa, 

a prática de desistência, desempenho,autoconfiança se mostra diferente para 

alunas ou alunos. Os relatos contados pelas pessoas da Lider’s mostram 

todas as alunas meninas contratadas como estagiárias ou efetivas por um 

dos setores (Lider’s, instituto ou Cai na Rede) enfrentando situações de 

desconforto em relação ao próprio trabalho, a sensação de cobrança, a 

insegurança em ocupar a posição que estão, tensões familiares envolvendo 

suas escolhas por estudarem tanto e se dedicarem muitas horas da semana 

em um estágio ou emprego sem carteira assinada e pela dificuldades de 

entenderem o que uma profissional na área de tecnologia desempenha. 

Enquanto os meninos na mesma situação de vínculo com um dos três 

programas não apresentavam as mesmas demandas, e tinham um incentivo 

muito maior da família e amigos para continuar carreira.  

Já no início da aula com a Pâmela, Ester e outra estudante, as mais 

velhas da turma, com 31 anos, falaram que já tinham feito muitos cursos 
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sobre empreendedorismo, e suspeitaram que a Pâmela não falaria nenhuma 

novidade para elas. A Pâmela mostrou alguns vídeos da internet sobre 

diferentes personalidades que surpreenderam por desenvolverem ideias e 

negócios de uma maneira diferente do habitual contrariando as expectativas, 

visto que eram pessoas com comportamentos considerados de extrema 

timidez, ou pessoas aparentemente hiperativas, ou ainda pessoas que não 

conseguiam se adequar e seguir regras. Pâmela falou sobre como as 

pessoas chamadas de incompreendidas, rebeldes, inconformadas podem ter 

também um perfil de empreendedores inovadores. O objetivo dos membros 

da Lider’s, segundo o que pregam, é sempre aproveitar a potência de cada 

aluna e aluno, independente de ser uma facilidade para o pensamento lógico 

ou para o desempenho artístico, por exemplo. A maneira de fazerem essa 

ideia ser aplicada é tornando todas as pessoas empreendedoras. Quem sabe 

programar sistemas vira programadora, quem sabe fazer cachorro quente, 

monta uma barraquinha de lanches, quem sabe fazer poesia lança algum 

produto com retorno financeiro. Todas essas situações demandam a 

construção do plano de negócios, o qual a Lider’s elabora um modelo 

inovador para aplicação em larga escala digital, tornando uma plataforma de 

sistemas abertos, projetando seu lançamento e reconhecimento no mercado 

de grandes empreendedores na área, retornando em capital social e 

econômico para a empresa. Apostar em um plano de ação sobre “estratégias 

de negócio para empreender sua ideia”, como o chamariz de um produto 

inovador no mercado tecnológico corresponde às expectativas globais que 

veem caminhando em direção a expansão do modelo econômico do lucro e 

da desigualdade social sustentado pela lógica de que entrando no sistema 

melhor preparado qualquer um pode se libertar dos problemas sociais que os 

prende e seguir os caminhos do desenvolvimento tecnológico através dessa 

combinação natural entre biologia e tecnologia como influxos recíprocos da 

vida, de acordo com a ideia de tecnologia social. 

A Pâmela pediu para se dividirem em duplas e montarem um plano de 

negócios em uma cartolina já dividida nas categorias da Tela de Modelo de 

Negócios, desenvolvida pela Lider’s, e a preencherem com post it colorido. 
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Fiquei junto com a Ester e a mesma moça que conversei no começo da aula, 

e as duas já tinham uma ideia do que queriam empreender, pois já estavam 

trabalhando em cima dos seus negócios. A ideia da Ester era aumentar e 

conseguir sustentar a Roda Cultural que acontece na comunidade do Morro 

dos Prazeres, de 15 em 15 dias, aos domingos. É um espaço que reúne 

principalmente os jovens para ouvir e cantar rap. A proposta da Ester é 

expandir isso e incluir outras coisas na Roda Cultural. Na época quem 

apoiava o projeto era a campanha do Marcelo Freixo – PSOL. Na situação 

em que Ester divulgou o evento da Roda Cultural para a turma distribuiu 

adesivos com o nome Roda Cultural e em baixo sob letras pequenas estava 

escrito “Marcelo Freixo. Projeto RAP NA RUA. PSOL” , muitos alunos 

perguntaram o motivo de ter o nome de um político e de um partido na 

divulgação de um evento que era “Do povo e da comunidade”, organizado 

com muita dificuldade e constantemente ameaçado e com falta de recursos. 

Ester respondeu que não estava completamente de acordo com o fato de ter 

o projeto financiado por partidos políticos, mas falou “Ninguém nunca ajuda e 

nem quer saber do que a gente ta produzindo. Ao contrário, veem aqui para 

mandar a polícia acabar com a festa que a gente faz na rua, pelo menos 

esse dinheiro vai ajudar um pouco.”.   

O projeto da outra moça era ampliar o Mulheres Graciosas, um projeto 

levado a frente pelas pessoas da sua igreja, mas sem cunho religioso, como 

explica, empoderando mulheres para aprenderem a fazer outras atividades 

além de serem donas de casa. Ela explicou que segundo ela, as mulheres as 

vezes ficam submissas ao marido, por não terem outra renda e outra 

possibilidade de afazeres em suas vidas. Mas, para que essas mulheres 

possam frequentar o espaço tranquilamente, precisam deixar seus filhos 

pequenos em algum lugar onde saibam que estarão seguros. Sua ideia era 

empreender pensando em uma solução para melhorar o projeto que já 

existia, permitindo que as mães tivessem onde deixar seus filhos com 

tranquilidade. 

Nos dois projetos apresentados pelas alunas do curso, nenhum deles 

era sobre o desenvolvimento de algum produto ou serviço digital, que 
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necessitasse dos conhecimentos técnicos das aulas de programação.  Mas 

eram estimulados pelos membros da Lider’s por estarem, segundo palavras 

da Pâmela, “Suprindo as necessidades do mercado, de forma inteligente e 

estratégica, solucionando problemas dos mais variados”. 

Durante toda a aula da Pâmela, observei o uso de  termos como 

“capacitação”, por ela, para explicar o desenvolvimento dos negócios e o 

espírito empreendedor,que, mesmo se mostrando sensível e informada às 

questões sociais da favela, o discurso sobre a salvação através do esforço 

individual era recorrente. Este foi mais um momento para observar como as 

aulas se alinham com os preceitos da ética ou do espírito empreendedor, e 

os valores a ele associados. 

A terceira aula que acompanhei do curso Cai na Rede no Morro dos 

Prazeres, ainda no módulo Cidadânia, foi dada pela Jaque, e foi sobre 

“Oportunidade”. Cheguei e ela pediu para eu escrever algumas palavras no 

papel para grudar na parede como: crise, equilíbrio, talento, palavra, 

compromisso, oportunidade e entusiasmo. Jaque contou sua história de vida 

muito brevemente e falou sobre os rótulos que as pessoas costumam 

classificar umas as outras. Falou sobre os jovens, sobre eles serem 

esquecidos no núcleo da família e terem dificuldade para encontrarem seu 

lugar sociedade. Falou  “O jovem é um ser em crise existencial, adolescentes 

se cansam muito rápido das coisas, pois na cabeça deles algo novo e legal 

se torna banal muito rápido, a novidade dura pouco tempo, logo depois já se 

cansam do que experimentaram e desistem.” Este seria um dos motivos, 

segundo Jaque e Fábio, para a juventude abandonar um cargo em uma 

empresa e deixá-la na mão pelo fato da empresa visinha oferecer qualquer 

novidade que os atraia, desse modo as gestoras das empresas teriam muita 

dificuldade em manter seus funcionários em longos projetos e poderem 

contar com eles durante momentos de crise. 

Desta forma, um dos objetivos da criação de valor compartilhado seria 

criar mão de obra qualificada e responsável, segundo membros da Lider’s, 

em que o mercado também ganhasse com a solução desses problemas. O 

desenvolvimento sociopsicológico trabalhado durante as aulas de cidadania 
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têm o caráter totalmente voltado a preparação de pessoal para o ambiente 

cooperativo das empresas, especialmente quando as aulas são ministradas 

por algum membro da Lider’s. O discurso sobre a potencia da favela é 

manipulada de acordo com o contexto ideal para os interesses dos agentes 

da Lider’s, podendo servir como um modelo de negócios estratégicos onde a 

preocupação social é fator de geração de lucro, criando a economia reversa 

a partir das novidades e do modo de vida das pessoas que não tem, segundo 

a explicação da empresa, acesso democrático a manutenção das tecnologias 

avançadas, e desse modo a favela traria um conhecimento e uma mão de 

obra rica para um modelo de mercado como o das startup’s. Outra hora a 

questão da favela é dirigida ao fazer com que as alunas e alunos se vejam 

destacados dessa realidade, vislumbrando o futuro com qualidades que 

destoam e descaracterizam a vivência da favela, no qual as pessoas que 

acendam socialmente em seus contextos passem a pensar sob a ótica de um 

mercado de consumo, redutível o suficiente a lógica do progresso 

econômico, sustentado no mundo contemporâneo sob a luz do capitalismo e 

seus desdobramentos.  

Outro tema levantado pela Jaque foi o desemprego. O discurso sobre 

essa temática é um dos mais importantes recursos utilizados no diálogo entre 

empreendedoras(es) e jovens da favela, que não tem cor de pele, não tem 

classe social, e sim tem gente que não vai atrás do que quer e gente que 

busca se superar sempre. Fala da importância dos estudos e que além disso 

eles devem ir atrás da coisas, fazer, trabalhar, desejar e desempenhar algo 

na sociedade. A Jaque fala todas essas coisas “existenciais” com foco no 

mercado de trabalho, e de como a tecnologia está a favor dos jovens neste 

sentido. Fala sobre a zona de conforto, e que se deve sair dela e sobre a 

postura que os jovens devem ter nas suas relações de trabalho, e saber 

aceitar as oportunidades. Roupas, aparência, jeito de falar no ambiente de 

trabalho. E argumenta da importância de sempre se mostrar eficiente e 

disposto a fazer mais.  

Para ela o que nos leva a crise é ficar na zona de conforto, pois não se 

tem entusiasmo. Fala também sobre o consumo excessivo, sobre as dívidas 
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que se contraem facilmente, pois quanto mais se ganha mais se gasta. Ter 

responsabilidade na sociedade, de como a conexão com os amigos, com a 

família, com o público, com os clientes é fundamental. Existe um universo 

cheio de oportunidades para os jovens, mas que eles devem agarrá-las. O 

sucesso pessoal também é o sucesso coletivo e que as mudanças são 

necessárias. A juventude está doente porque ela está angustiada, porque ela 

quer sempre mais, quer o espetacular e não reconhece o esforço dos pais e 

das outras gereações em garantir as coisas para eles. Por isso é preciso 

potencializar a sua autoestima. É uma geração que acha que não deve nada 

pro mundo mas deseja muito dele. “O sucesso está dentro de vocês”, a 

Jaque repete.  A capacidade de desenvolvimento pessoal e profissional 

possibilitado pela internet, através de investimento em cursos por exemplo, a 

facilidade de se comprar pela internet, de se fazer tudo pela internet. A Jaque 

falou também que “os Prazeres têm um histórico de buscar o sucesso”. 

O acompanhamento das estratégias empresariais da startup, em 

relação ao empreendedorismo social desenvolvido, seguiu os eventos extra-

rotineiros. Dessa forma, o planejamento deles pela Lider’s, evidenciou o 

maior potencial de interação entre os três setores; empresa startup, instituto 

social e comunidade consumidora dos projetos sociais. O evento “STARTUP 

IN FAVELAS”, projeto de grande visibilidade nacional e internacional para a 

Lider’s no âmbito de Tecnologias Sociais teve sua última etapa no centro do 

Rio de Janeiro. A Lider’s junto com uma outra empresa desenvolveram um 

evento de capacitação empreendedora para moradoras e moradores de 

favela do Rio de Janeiro nos dias 29 e 30 de julho de 2017. Publicaram em 

suas redes sociais: 

 

“Favelas do Rio de Janeiro! O concurso que, em sua primeira edição, em Portugal, 

modelou e colocou a Exbo para funcionar agora olha para as comunidades do Rio 

para empreendera parir de soluções criativas. Vamos combinar as mais sofisticadas 

técnicas de empreendedorismo às grandes ideias de moradores das comunidades, 

de 18 a 35 anos, começando com a imersão de dois dias – muito estudo e trabalho 

mão na massa para transformar esses talentos em negócios relevantes e 
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sustentáveis.” (19 de julho. Página do Facebook Lider’s) 

 

Ao todo foram 80 participantes na imersão para empreendedores de 

favela. Haviam meninas e meninos, na faixa etária dos 20 anos de idade, e a 

maioria participava de algum projeto social da comunidade que morava, seja 

um projeto realizado por pessoas e instituições de fora da favela, ou projetos 

locais de responsabilidade de alguém da comunidade. Entre esses projetos 

haviam atividades esportivas, artísticas, profissionalizantes, técnicas e 

recreativas.  O evento se propunha a falar de negócios de uma forma criativa, 

considerando seu impacto social, e trabalhando a inovação a partir de 

ambientes cocriativos. É interessante destacar os termos utilizados pela 

empresa, pois a linguagem para tratar as soluções para os problemas sociais 

está amparada por um modelo de  linguagem cifrada do meio empresarial. 

Depois dessa vivência, foi feita a chamada para a inscrição de 

projetos empreendedores em um concurso que faria a monitora e o 

desenvolvimento de um primeiro aplicativo para a vencedora ou vencedor: 

 

“Está lançado o desafio! Já pensou em ter seu próprio aplicativo? Então corra e se 

inscreva no concurso de ideias digitais StatupIN Favelas.  

É morador(a) de favela, tem uma ideia de negócio que merece ter um aplicativo o 

mercado? Essa é a oportunidade! 

É um concurso aberto e não tem restrição de idade. 

Grave um vídeo de até 3 minutos pelo seu celular contendo as seguintes 

informações:  

-Seu nome 

-A favela onde reside 

-Qual problema a sua ideia pode resolver 

-Como funciona a solução 

-Qual impacto social trazido pelo seu negócio 

-Como fazer sua ideia crescer e multiplicar 
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-Qual a sustentabilidade financeira “  

(Página do Facebook Lider’s) 

 

 Primeiramente foi feita uma apresentação pelos membros da Lider’s, 

das etapas anteriores, sobre a imersão no Rio de Janeiro, e um resumo das 

experiências deste processo. Falaram da importância do projeto ali realizado, 

enfatizando a noção de progresso através da juventude, e o conceito de 

empreendedorismo para geração de riqueza.  

 O discurso seguiu a entoada frase: “aproximar a tecnologia das reais 

necessidades sociais”. E assim se desenvolveu a apresentação sobre o 

empreendedor de favela como ator responsável por ideias de negócio 

relevantes para a sociedade e para a economia. A elaboração de negócios 

feitos de dentro para fora. Ou seja, a ideia de uma potência criativa que surge 

na favela, por ser fabricada dentro de um contexto específico de dificuldades 

enfrentadas diariamente por suas moradoras e moradores, dando espaço 

para a implementação de uma inovação reversa dentro deste sistema.  

 Dando continuidade a descrição do evento, chegou a hora em que 

cada pessoa ou grupo apresentaria sua ideia de negócio. Deviam apresentar 

os seguintes pontos: qual problema a ideia solucionaria e de que maneira; 

como viabilizar esse projeto e como tornar esse plano de negócio rentável. 

Dentre as sete iniciativas, tinham projetos de salão de beleza, agendamento 

de documentação, roda de RAP, etc.  

 Cada projeto tinha que ser apresentado em 10 minutos, em forma de 

“seminário”, ou seja, em pé, na frente de uma projeção de multimídia que 

informava alguns dados à platéia. O evento acontecia em uma sala grande 

(cerca de 200 lugares), com cadeiras e mesas dispostas em forma de 

auditório. Na frente e mais próximo a quem apresentava, ficaram as juradas e 

jurados que faziam uma ou duas perguntas aos candidatos no final da 

apresentação. A candidata tinha um pequeno tempo para poder responder e 

então era a vez do próximo projeto. Diante destes eventos nativos, etnografar 

uma reunião de negócios estratégicos é entender as disposições que as 
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agentes da organização utilizam para manter um certo controle sobre o 

encaminhamento do evento. Algumas situações são sugeridas indicando 

hierarquias de posição e de status dos presentes, do mesmo modo existia a 

indicação não objetivada de qual comportamento se esperava das 

participantes do concurso. No evento submetido a um modelo específico de 

organização para se apresentar uma ideia e defender a sua proposta 

inovadora, diante de uma gestão tradicional, indica a manutenção daqueles 

que disputam o poder de enunciar o discurso, gerir o espaço e o tempo dos 

acontecimentos. Se a estrutura do espaço implica na obrigatoriedade de 

todas as pessoas sentadas e a acústica permite a projeção da voz através de 

um microfone, com uma pessoa por vez podendo ser escutada claramente, 

então um modelo de reunião onde corpos e vozes dissonantes da imagem 

docilizada de comportamento se manifestam seguindo um padrão 

condicionado a lógica da empresa. Desta forma, é possível indagar sobre 

quais as reais transformações sociais que o mundo contemporâneo busca? 

Conjunto a esta pergunta é necessário identificar quem são as pessoas que 

enunciam o discurso de mudança e preocupação social, da mesma forma 

como a linguagem utilizada para a comunicação dessas ideias? Talvez a 

transformação profunda seja em relação a alteração do modo de fazer, 

pensar e sentir das pessoas que representam os desvios na sociedade, para 

que as características que as tornam diferentes e potentes, segundo os olhos 

dos empreendedores, seja aproveitada pelo mercado e incorporada à moral 

dominante.  

No término das apresentações as juradas e jurados foram para outra 

sala discutir os projetos e decidir qual seria o vencedor. Quando retornaram 

ao salão, fizeram o anúncio de que todas as ideias eram muito boas e 

mereciam um suporte para poderem seguir adiante. Por isso, escolheram 

uma ideia vencedora, mas decidiram que os outros 6 concorrentes teriam 

uma ajuda técnica das empresas para se desenvolver. O projeto que ganhou 

foi a RODA DE RAP, idealizado por uma menina moradora de favela de São 

Gonçalo, que já ajudava a construir a roda cultural de hip hop. A ideia é 

conseguir comercializar produtos personalizados com temas originados 
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nessas rodas de RAP, que possibilitasse remunerar as artistas que se 

apresentavam nesses espaços, e que as pessoas da organização dessa rede 

também conquistassem renda e lucro. 

 O evento então se encerrou com agradecimentos e com a intervenção 

poética da vencedora do concurso, que performou um slam7 que abordava 

críticas sociais e políticas.  Fui conversar com funcionários da Lider’s e 

perguntei o que achavam do projeto de Roda de RAP ter ganho o concurso. 

As respostas que obtive de diferentes pessoas foram muito parecidas, pois 

contaram que já imaginavam este resultado, pois a ideia envolvia um evento 

que já acontecia, independente do resultado do concurso. Era algo com uma 

certa visibilidade, que se crescesse como o planejamento estava sugerindo, 

seria muito bom ter o nome da Lider’s vinculado. “É uma voz potente que 

representa muito as favelas” disse uma das funcionárias, logo uma imagem 

que se relaciona facilmente a um desenvolvimento social. O interesse da 

empresa em estar vinculada à uma produção cultural de favela, como é o 

caso das rodas de RAP, representantes da Cultura Hip Hop8, transforma a 

favela em consumo, como estuda Facina (2013), isto é, boa parte do que se 

entende como cultura brasileira, são frutos dos modos de viver, sentir e fazer 

das favelas e periferias do país.  

 É interessante observar como há a participação de jovens lideranças 

das favelas nestes eventos ou cursos como o Cai na Rede. Personalidades 

que através das manifestações artísticas ou esportivas chamam atenção 

para as questões da favela. Geralmente essas jovens ganham destaque por 

meio de mídias alternativas e meios de comunicação que eles mesmo 

desenvolvem e mantém. As críticas costumam enfatizar uma situação social 

e comum a muitos moradores das favelas e periferias e muitas dessas 

manifestações poéticas apontam os problemas de um sistema que coloca o 

                                            
7
 SLAM é um movimento artístico de poesia falada e ritmada que chegou ao Brasil e foi 

incorporado através de uma atividade de resistência. De cunho político, crítico e contestador, 
o slam é uma arte em ascendência muito rápida que pulsa de dentro das favelas e periferias 
do país, denunciando situações de descaso com a polução e os grupos minoritários. Lutando 
contra preconceitos e conquistando espaços que se estendem muito além das periferias.  
8
 Cultura Hip Hop é um termo nativo, proferido por aqueles e aquelas que estão de alguma 

forma envolvidos com as atividades de MC (mestre de cerimônia), grafite, dança de rua, e 
DJ, e se identificam com a história e a representação que esse movimento trás.  
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lucro acima da vida das pessoas e só beneficia uma parcela da população. 

 Uma das participantes da imersão, deu o seguinte depoimento, “A 

sociedade entende o favelado e o empreendedorismo como coisas 

totalmente opostas, quando na verdade a gente já nasce aprendendo isso, 

que é a sobrevivência.” . A partir desse depoimento é possível entender o 

que a empresa está chamando de potência criativa da favela, característica 

que pode surgir no contexto de sobrevivência em um ambiente escasso e 

com poucos recursos. Segundo os membros da empresa, o mercado estaria 

interessado nas formas inovadoras de pensar e criar produtos pelos jovens 

de periferia, pois o contexto social onde foram criados faz com que eles 

consigam solucionar muito, com pouco. E este modo de calcular os recursos 

é encontrado no modelo de negócios da Lider’s, por ser uma empresa 

startup, em que o objetivo é reproduzir um empreendimento escalável e com 

baixo custo. 

 Portanto, o empreendedorismo quando acionado pelo discurso da 

“elevação coletiva”, tentando ser uma ferramenta de auto-resgate da 

população de favela, possui características que formam a ideia de “Economia 

Saudável”. A startup opera os termos tecnologia social e teoria de valor 

compartilhado como estratégias para a consolidação do que chama de redes. 

Esse conceito é adotado como termo nativo, pois é acionado em diversos 

eventos da empresa para tratar de diferentes situações. De maneira geral, 

rede é usado pelas interlocutoras como forma de conectar pessoas, 

empresas, projetos, emoções, visões de mundo, e de facilitar e fortalecer 

esses vínculos; novamente por uma lógica do empreendedorismo. 
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3. “REDES” DE CONEXÃO AOS NEGÓCIOS 

A teoria de valor compartilhado, adotada pela empresa, faz parte de 

um quadro de negócios que liga pessoas ou instituições em uma rede, com o 

objetivo de dar e receber algum tipo de valor, e neste caso, o valor pode ser: 

oferecer um serviço, qualificar mão de obra, investir financeiramente, entre 

outros tipos de valor bem quisto nesse sistema econômico.  

Segundo Roger Sanjer (1974), a análise de redes em antropologia, é 

mais do que o estudo do gasto e do uso estratégico do estoque de contatos 

que uma pessoa tem. As redes são traçadas por pessoas, mercados e 

organizações interagindo entre si por meio de relações sociais, fluxos de 

mercadorias ou informações, e membros compartilhados. 

Podemos dizer que a ideia de rede faz-se importante no contexto de 

minhas pesquisas, etnograficamente e conceitualmente porque o termo é 

frequentemente utilizado pelos meus interlocutores, por sua vinculação às 

formas das relações e dos fluxos sociais contemporâneos, sobretudo, em 

projetos articulados à produção de tecnologias digitais e a estratégias de 

negócios do empreendedorismo da Lider’s. 

Aciono neste capítulo o conceito nativo sobre burocracia pois as 

startups foram criadas a partir do princípio de desburocratização do processo 

de abertura de uma empresa, conforme os interlocutores me explicaram, 

pensando em facilitar o fluxo das relações econômicas. O fato da figura do 

Estado aparecer muito atrelada a ideia de burocracia para os membros da 

Lider’s e para os alunos do projeto social, chama a atenção para a posição 

ocupada por cada instituição dentro do que chamam de rede, ou seja, como 

mercado, projeto social e Estado se relacionam no modelo de negócios 

adotado pela empresa? 

Já o ambiente digital, é explorado neste capítulo pelo fato da empresa 

prestar serviços de “tecnologia digital avançada” para o mercado, para os 

projetos sociais e para si própria, nas redes sociais online. Para melhor 

apreender o universo da linguagem de programação, tomei como estratégia a 
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observação dos usos que os interlocutores fazem dela e a relação que 

estabelecem uns com os outros a partir dos ambientes virtuais. A internet, 

frequentemente chamada de rede, é um artifício importante desde sua 

contribuição para o desenvolvimento da tecnologia social que estão 

propondo, até as novas dimensões do cotidiano de trabalho dos profissionais 

da área, na empresa.  

3.1 Burocracia das relações entre Estado, empresas e negócios 

O  Instituto, fomentado pela parte de responsabilidade social, 

chamada anteriormente de braço social da empresa, pode ser 

situacionalmente analisado de acordo com o discurso de seu quadro de 

funcionários sobre a ideia de que “O Estado não supre as necessidades da 

população, então nós podemos ser responsáveis por uma mudança social 

profunda que atenda aos reais problemas da sociedade”, frase falado por 

Fábio, sócio e cofundador da Lider’s, em pelo menos dois eventos de 

divulgação dos projetos sociais desenvolvidos com o apoio da Lider’s. Ouvi 

meus interlocutores reclamando da incompetência de instituições públicas, e 

costumavam atribuir o não cumprimento das “obrigações” estatais à uma 

estrutura empacada, que trava processos; o que no senso comum aparece 

atrelado a ideia de burocracia, empregada de modo um tanto diferente da 

proposta de alguns cientistas sociais. A burocracia, no discurso de meus 

interlocutores, é dotada de uma carga negativa, associada ao mal 

funcionamento das instituições estatais, e não um tipo específico de 

racionalidade, como apontam Weber (1982) e Bourdieu (1996). 

Enxergar as práticas burocráticas dos agentes da empresa e do 

instituto, implica a desconstrução da categoria de Estado como único agente 

burocrático com regras e infrações a serem seguidas, como pontua Miranda 

(2005) e expande para a ideia das representações simbólicas sobre o 

trabalho do terceiro setor e do setor privado em contextos de interferência 

sobre a comunidade. A ideia de que a empresa sanaria com facilidade os 

problemas dos moradores de favela por operar em uma lógica 
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descomplicada, fugindo da burocracia atrasada do Estado é um dos 

argumentos que sustentam a perseguição pelo empreendedorismo social.  

De acordo com os eventos observados, pude fazer o exercício de 

mapear a rede construída envolta dos diferentes atores dentro de uma lógica 

específica de compartilhamento, troca, favores, débitos, constrangimentos, 

performances discursivas, entre outras; e com base no quadro explicativo 

desenvolvido pela Lider’s para apresentar seu modelo de negócios, organizei 

esses grupos da seguinte maneira:  

 

 

A figura foi elaborada por mim, com base nos quadros que a empresa 

apresentava nas reuniões sobre a rede de pessoas e instituições que o 

modelo de negócios adotado pela Lider’s desencadearia. Porém eu 

acrescentei a figura do Estado, pois ele está presente na prática dos 

acontecimentos e de como as relações são operadas pelo viés da economia 

reversa, entendendo que o Estado não está separado do setor privado, como 

entende Fergson (2012). O quadro representa como o valor compartilhado 
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opera por esquemas burocráticos, sendo que as flechas representam a 

direção do investimento de recursos que cada grupo realiza. Na teoria, cada 

grupo (empresa, projeto, beneficiários) dispõe de um mesmo capital 

simbólico de valor para negociar nessa redes de trocas, podendo dar e 

receber na mesma quantidade, gerando uma economia saudável para toda a 

sociedade; porém a relação de ganho ou perda de valor não se conta apenas 

através dos números e sim sobre resultados qualitativos e pessoalizados das 

pessoas envolvidas nesta rede de negócios – onde o empreendedorismo 

social tem como público e beneficiário em primeiro plano, a própria empresa.  

Os beneficiários do projeto analisado estão sujeitos às regras 

governamentais do Estado, que incluem a regularidade de seus documentos 

e o não envolvimento com o crime. No trabalho de campo, ouvia dos alunos 

do projeto e dos funcionários lamentos sobre o fato de  “perderem” jovens 

para o tráfico de drogas, enquanto eles poderiam ser salvos se 

conseguissem entrar e permanecer em um projeto social. No discurso do 

setor privado, amplamente difundido pelos diretores da Lider’s, o 

convencimento sobre a incorporação de um modelo de mercado capaz de 

incluir o “jovem empreendedor de periferia”, como o caminho para o 

desenvolvimento da economia mundial e para solucionar problemas sociais, 

em contraponto ou como complemento das funções governamentais, 

também se configura como chamaria Foucault (1979), uma tecnologia de 

governo.  

A meu ver, esses discurssos não deixam de ser amparados pelos 

organismos de Estado, que optam por abrir caminho para a expansão de 

ONG’s e a valorização do trabalho voluntário, ao invés de criar políticas 

públicas específicas e completas para atender diretamente o problema da 

desigualdade socioeconômica brasileira. Porém a falta de atenção às 

estruturas política-econômica, como sugere Tania Li (2009), acabam por 

inviabilizar uma transformação social que mude a realidade do território, e 

não apenas de uma pessoa que se destaca do contexto onde vive, como é o 

caso de alguns alunos e alunas do Cai na Rede que foram empregados em 

cargos na área de tecnologia. 
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3.2 Tecnologia digital como plataforma para construir relações e operar 
redes de poder 

Com base na análise dos eventos observados durante as aulas do 

curso Cai na Rede e por meio da etnografia online, a relação que os alunos e 

alunas do projeto têm com a tecnologia, reflete o alcance do conteúdo 

produzido por eles, através do uso das redes sociais virtuais. De acordo com 

as ideias de Muniz (2018, p. 106) sobre juventude e mídia, pode-se pensar 

esses eventos como: 

 

“Eles (juventude) são parte dos “nativos digitais” ou da “geração 
smartphone”. Conectados com o que acontece dentro e fora da 
comunidade, eles “têm o mundo na palma da mão”, [...] Eles têm os 
olhares de seus perfis, vídeos, fotos, mensagens, gravações de 
voz a seu favor.” (MUNIZ, 2018, p.106) 

 

A partir da visão de Dona Haraway sobre “Antropologia do Ciborgue” 

(2009) e Jair de Souza Ramos sobre “Subjetivação e poder no ciberespaço” 

(2015), as discussões nos ajudam a refletir sobre a construção identitária dos 

indivíduos, a transformação na comunicação entre elas e a hibridação latente 

na construção de um discurso sempre falado por Fábio: “fazer tecnologia 

com a alma e com o coração”. Nas aulas técnicas do Cai na Rede, o assunto 

sobre a humanização das máquinas e a robotização humana é presente, 

assim como a difusão da ideia de uma tecnologia profunda que afete os 

indivíduos em seus sentimentos e potências. Ao embaraçar os conceitos de 

pessoa e tecnologia, conseguimos entender as plataformas digitais e as 

redes tecnológicas de troca de valor compartilhado não como um campo 

empírico, e sim como objeto que pode ser problematizado e usado como 

objeto de pesquisa. O estudo da produção de conexões e de sua ordenação 

através das novas redes de tecnologia torna a experiência de existir e agir 

em um espaço em que a matéria é informação, como uma “cultura da 

conexão”, conforme o termo de Henry Jenkins (2015). 

Tecnologia digital é o objeto de pesquisa dos profissionais da Lider’s 

que se debruçam horas na frente de aparelhos eletrônicos buscando 
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inovação, seja no notebook, computadores , smartphones ou tabletes. 

Tecnologia digital é uma plataforma de pesquisa e trabalho utilizada em 

escala mundial e com um projeto universalizante, tanto em relação a 

linguagem utilizada, como em relação a ideia democratizante do acesso à 

ela. Segundo os interlocutores envolvidos na criação do Cai na Rede, a 

tecnologia social cumpriria o papel de igualar as condições de produção de 

novas tecnologias e garantir o acesso às mídias de comunicação, espaço de 

construção e compartilhamento de informações. Por vezes as profissionais 

da Lider’s, ao conversarem com as alunas e alunos do Cai na Rede 

enfatizavam a internet como ferramenta de busca por conhecimento, pois 

com aulas online no Youtube era possível aprender diferentes coisas, por 

este motivo deveríamos utilizar essa plataforma de maneira inteligente, 

explicavam. Os profissionais da tecnologia que trabalham com a área de 

educação no projeto se referem também ao analfabetismo tecnológico, como 

um conhecimento contemporâneo sobre internet, linguagem de computação, 

e boa utilização das novas tecnologias. Um campo tão complexo que não 

apenas cria plataformas onde as pessoas expressam e representam suas 

identidades, mas onde as identidades se constroem neste meio.  

 O discurso das pessoas da Lider’s no “off-line”, sobre liderança social 

em tecnologia da informação é convertido no compartilhamento online de 

matérias 9  publicadas em sites e blogs, sobre tecnologia social no perfil 

pessoal do facebook dos interlocutores. Tais como: “Globo Comunidade 

discute direitos da mulher e o evento “Women Of the World”, que apresenta o 

trabalho social feito por mulheres em suas comunidades ou territórios de 

origem; “Na era da consciência, a tecnologia ganha alma”, cujo o conteúdo é 

“Quando a tecnologia se conecta com os valores humanos e as 

necessidades do Planeta, uma energia transformadora reequilibra a 

sociedade. Construímos negócios mais autênticos, tecnologias com propósito 

                                            
9
 Por motivos de ética sobre o trabalho de campo, no sentido de preservar as identidades das 

e dos interlocutores, incluindo o nome da empresa e dos projetos sociais à ela vinculados, 
optei por não colocar os links de acesso às matérias compartilhadas em seus perfis. Visto 
que grande parte do conteúdo compartilhado é de autoria da página da empresa, ou instituto; 
e outras reportagens envolvem o nome dessas instituições. Os dados relevantes para a 
compreensão da discussão analítica feita neste trabalho não são comprometidos, por isso 
faço uma breve descrição do conteúdo informado.   
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e uma economia mais sustentável.”; e ainda uma publicação da página da 

Lider’s no dia da Consciência Negra, mostrando “Os dados do censo do 

IBGE em 2010 e do mapa da violência de 2015. Por uma sociedade 

racialmente justa! O Brasil foi o último país ocidental a abolir a escravidão. 

60,8% da população carcerário é negra”. 

 O conceito de “convergência identitária” (RAMOS, 2015) está 

presente nas formas como os funcionários e funcionárias da startup se 

relacionam com a internet, pois as redes sociais como o facebook sugerem 

que o perfil da rede seja um reflexo do que somos fora dela, por meio de 

perguntas e informações que a própria plataforma nos trás: “O que você está 

pensando?”; “Seus amigos marcaram interesse em um evento próximo de 

você”, “Lembrança de 1 ano atrás”; conferindo “agencia a memória” (GOMES 

e LEITÃO, 2017).  As ideias, os posicionamentos, o que é certo ou errado, 

atrativo ou repulsivo na visão dos interlocutores da empresa, é transportado 

para o “comportamento” virtual. A identidade que a empresa, instituto e o 

projeto social criam virtualmente é fruto de uma relação constante de troca 

entre o real e virtual, experimentado pelas pessoas da Lider’s e por meio das 

aulas técnicas do curso Cai na Rede, pois o uso das tecnologias como 

instrumento de trabalho, é ao mesmo tempo o tema do discurso (tecnologia 

social) que a empresa tenta passar, além de ser o instrumento de 

transmissão deste. Portanto, verifica-se que a “missão”, o “valor” e a 

“filosofia” dos agentes é formado também por meio das redes digitais com as 

quais interagem.  

Pensando agora sobre o ensaio de um fluxograma, sobre todas as 

mídias e ferramentas tecnológicas utilizadas na relação entre a empresa e o 

projeto social, conseguimos identificar a complexa rede da Cultura da 

Conexão de Jenkins (2015) em que os atributos emocionais, psicológicos, 

culturais e econômicos se atravessam. É possível observar desde as 

estratégias de ensino e qualificação das relações interpessoais no curso do 

Cai na Rede, até os efeitos destas tecnologias de comunicação nas 

mudanças na relação entre trabalho e rede, sob o funcionamento do 

capitalismo flexível, ou capitalismo primitivo, segundo o autor, que se apoia 
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no empreendedorismo tecnológico para valorar termos como criatividade e 

introduzi-lo como uma categoria de negócios.  

A internet e as tecnologias digitais produzem um efeito, como vimos, 

além da esfera “online” na vida dos interlocutores. Da mesma forma a 

materialidade da internet é um campo analítico interessante para apreender o 

funcionamento das relações estabelecidas entre empresa e projeto social. 

Para o curso Cai na Rede acontecer temos uma sala de aula, com mesas, 

cadeiras e notebooks. As alunas dispostas na sala assistindo a aula e ao 

mesmo tempo experimentando o exercício nos computadores, o convívio 

interpessoal entre elas, o fato da maioria dos alunos não ter rede de WI-FI 

em casa e terem que ir até o espaço para usufruírem dessas tecnologias 

também é um dado importante. No primeiro módulo do curso Cai na Rede, 

realizado no Complexo do Alemão, as aulas técnicas eram todas ministradas 

por uma profissional que morava na região nordeste do Brasil e dava aulas 

através de vídeo chamadas projetadas na televisão; permitindo interação ao 

vivo entre professora, alunas e alunos. Existia a pessoa facilitadora da aula, 

que auxiliava as estudantes na prática a realizarem os exercícios, e mantinha 

o controle “pedagógico” dentro de sala de aula.  

A tecnologia digital é capaz de provocar mudanças na experiência 

emocional do trabalho, sobre a ideia de flexibilização da regularidade da 

rotina de produção. Vemos também no Cai na Rede, a robotização dos 

“materiais escolares”. Ninguém utiliza cadernos ou canetas. Todo o material 

da aula é disponibilizado via WhatssApp ou Facebook, inclusive a apostila do 

curso. 

Em relação ao mercado de trabalho, podem ser feitos alguns 

apontamentos na situação vivenciada em campo, pois as novas mídias de 

comunicação, as ferramentas digitais e as demandas tecnológicas atuais 

moldaram um estilo de trabalho que se apresenta como inovador, mostrando 

a liberdade para quem adere a um estilo de vida do home office, isto é, 

trabalhar em casa ou a distância, sem precisar de um local fixo de trabalho, 

entendido como um dos desejos da juventude. Se Weber (2004 [1904]) 

percebeu a ética protestante como criadora da “vida cotidiana”, o trabalho 

home office aciona o espírito do capitalismo ainda mais profundo em todas as 
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esferas da vida de uma pessoa. Os membros da Lider’s se comunicam o 

tempo inteiro por WhatsApp, vídeo-chamadas e através da plataforma de 

coworking no Facebook (tecnologia paga), não havendo um horário 

estipulado de “entrada” e “saída” do emprego, logo o tempo de trabalho10 não 

é contabilizado em horas, mas em resultados – produtos entregues. Qualquer 

hora é hora de compartilhar uma informação por meio das redes virtuais, que 

estão ativas 24 horas por dia.  

Segundo os relatos dos membros da empresa, existe “a parte boa e a 

parte ruim” desse modelo de trabalho, a primeira em relação a “não ficar 

preso em um horário específico e poder flexibilizar suas tarefas”, e a 

segunda, no que diz respeito ao uso dessas ferramentas digitais como forma 

de controle permanente sobre o que devem fazer, sobre o que não estão 

fazendo, e o que poderiam estar fazendo. A autodisciplina aparece como um 

valor bem avaliado por representantes das empresas startup, pois “gera 

benefícios para o trabalho em grupo”. Um estilo de vida que parece transitar 

entre o que Foucault (1998) intitulou “sociedade disciplinar”, para uma 

sociedade de controle, conforme discute Deleuze (1990). Pois existe uma 

preocupação dos funcionários e funcionárias da Lider’s em sempre 

acompanhar o rendimento produtivo das outras pessoas do grupo, em que a 

meta sempre se estende, em uma lógica da competitividade própria do 

liberalismo. Ao mesmo tempo os interlocutores afirmam adoecer mente e 

corpo com uma “rotina de trabalho que acaba sendo muito mais cansativa, 

com mais horas de trabalho e tendo que trabalhar nos fins de semana” pois a 

tecnologia possibilitou a transformação das relações profissionais, inclusive 

sob a perspectiva de quem tem que estar  24 horas por dia “pronto” para o 

trabalho.  

Esse inovador modo de empregar seus funcionários representaria a 

ruptura da burocracia, segundo os ideais de organização das empresas no 

modelo “startup”, em benefício de uma suposta liberdade individual na 

realização do trabalho (RAMOS, 2015). Porém existem desvios práticos que 

                                            
10

 O conceito de “trabalho” utilizado no texto se refere as atividades e tempo de planejamento 
que os membros da Lider’s consideram gastar com as funções da empresa, instituto e 
projeto social.   
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mostram como esse modelo de flexibilização do trabalho pode não ser 

totalmente positivo, como por exemplo o fato de que, no tempo de sete 

meses em que fiz trabalho de campo,  duas pessoas da área criativa e de 

comunicação da empresa terem se demitido por acharem o ambiente de 

trabalho um lugar pouco saudável, de muita competitividade e por apontarem 

a falta de uma boa administração das relações entre as pessoas. E este 

parece ser um tema importante na área do mercado digital. Pois um dos 

principais motivos pelos quais as profissionais da empresa contam ter 

iniciado o curso de programação nas favelas, é por saber da fragilidade das 

relações trabalhistas nesse meio, e o curso seria uma tentativa de gerar 

novos profissionais com valores de compromisso, confiança e lealdade, que 

possam ser absorvidos pela própria Lider’s, ou seja, a tentativa de criar 

identidades profissionais específicas com base nas redes de instrução 

tecnológica.  

 É possível ainda fazer uma associação das plataformas digitais ao 

conceito de “cidade” como propõe Gomes e Leitão (2017), pois ambas 

estariam “naturalizadas” para aqueles que nelas habitam e frequentam, com 

a resalva de que as plataformas digitais estariam ainda nesse processo. No 

caso da empresa Lider’s de tecnologia e seus agentes, conseguimos 

visualizar a modificação da “existência e relação com o espaço-tempo” 

(GOMES; LEITÃO, 2017, p. 43) na medida em que os processos de 

digitalização da vida e de urbanização da vida assumem outras “formas de 

vida” digitais, como é o caso das vídeo-chamadas das reuniões e 

conferências da empresa, em que participam os membros da Lider’s, como 

um processo diário de “encontros” virtuais, nos quais imagem e voz 

incorporam e assumem a natureza maquínica e tecnológica.  

Concluindo podemos utilizar a análise de Gomes e Leitão (2017) sobre 

a teoria de Haraway (1991), “A produção de subjetividades que acabam por 

romper com as categorias e dicotomias modernas, corpo e mente, o que 

implica outra concepção de sujeito, completamente distinta da perspectiva 
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iluminista e humanista 11(HARAWAY, 1991).”. 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                            
11

 HARAWAY, 1991. GOMES; LEITÃO, 2017, p. 43 
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4. UM CAMINHO DIANTE DA DIVERSIDADE. 
DESENVOLVIMENTO (IN)SUSTENTÁVEL 

A ideia de “desenvolvimento sustentável”, a partir da década de 

setenta, com a definição da UNESCO sobre desenvolvimento integrado 

sendo: “um processo total, multi-relacional, que inclua todos os aspectos da 

vida de uma coletividade, de suas relações com o resto do mundo e de sua 

própria consciência”12 , tem criado um curso global de ações em prol da 

melhoria de vida das pessoas em todos os lugares. Muitas vezes apagando a 

diversidade dos modos de ser, esses projetos acabam por instrumentalizar a 

economia e um estilo de vida moderno e hegemônico. 

Entre outros desdobramentos que a globalização nos trouxe, a 

construção conceitual da categoria desenvolvimento fez com que:  

 

O estabelecimento de valores econômicos exige a 
desvalorização de todas as outras formas de vida social. Essa 
desvalorização transforma, em um passe de mágica, habilidades 
em carências, bens públicos em recursos, homens e mulheres em 
trabalho que se compra e vende como um bem qualquer, tradições 
em um fardo, sabedoria em ignorância, autonomia em 
dependência. Transforma as atividades autônomas e pessoais, que 
incorporam desejos, habilidades, esperanças e interação social ou 
com a natureza, em necessidades cuja satisfação exige a 
mediação do mercado. (ESTEVA, 2000, p.74) 

 

A visão que circula sobre desenvolvimento e progresso entre as 

agentes da empresa Lider’s trata a transformação social profunda como uma 

seta apontada para uma única direção, projetando um destino civilizacional 

para todas e todos os envolvidos em projetos sociais.  

O objetivo das parcerias realizadas dentro da rede de negócios, que 

envolve a empresa Lider’s e o projeto social Cai na Rede, é o de superar os 

problemas trazidos com a pobreza e por causa dela.  

Em uma aula do curso Cai na Rede, no Morro dos Prazeres, Luciana 

apresentou um filme que produziu junto com um dos coletivos culturais de 

favela que participa, o filme mostrava moradores de rua do Complexo do 

Alemão contando suas histórias de vida e relatando o preconceito que sofrem 

                                            
12

 UNESCO. Plan à moyer terme (1977 – 1982). Documento 19 c’14, 1977. 
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diariamente. No final do curta, a Luciana propôs que refletissem antes de 

julgar alguém, e falou:  

 

“A gente já é morador da favela, e sofre preconceito do resto da cidade 

sempre que conta da onde é, e já classificam a gente com várias ideias 

erradas. E mesmo na nossa situação, a gente continua reproduzindo 

esse modo de se relacionar com os outros quando cruzamos com uma 

pessoa que mora na rua. Porque mesmo sendo favelado e sofrendo por 

causa disso, a gente ainda se acha melhor que aquele cara, e julga ele 

assim como julgam a gente.”  

 

Analisando sua fala à luz das ideias apresentadas anteriormente, 

podemos perceber como os padrões de desenvolvimento afetam vários 

grupos da sociedade, criando situações de embate nas relações sociais. Pois 

existe uma hierarquia de desenvolvimento, uma linha que cruza diversos 

contextos de vida e mesmo assim julga, classifica e descrimina. Os padrões 

de limpeza, cor de pele, vestimenta, moradia, modo de falar, modo de andar, 

são todos incorporados no senso comum para a leitura de uma pessoa, um 

grupo ou país na condição de subdesenvolvido ou desenvolvido. 

 

4.1 “Vocês cria problema quer me vende solução” 

São poucos os momentos que o discurso sobre a criminalidade e o 

tráfico de drogas aparecem na fala das pessoas da empresa, ao se 

reportarem aos beneficiários do projeto de programação nas favelas. E até 

certo momento da pesquisa de campo pensei ser um assunto que não 

coubesse dentro da discussão que eu me comprometia a observar.  De todo 

modo, durante a ida à empresa presenciei a primeira situação em que a 

vinculação do tráfico de drogas com moradores das comunidades foi 

mencionada por um dos diretores da empresa, Fábio, como narrativa de sua 

própria história. Segundo seu relato:  
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“Quando era jovem morava em uma comunidade no Rio de Janeiro, e 

jogava bola com os meninos na vizinhança. Certo dia uma facção rival 

tomou conta do lugar e acabou com todos os garotos, e eu mesmo não 

sendo envolvido com o tráfico, por jogar futebol com eles, fui ameaçado 

e tive que sair de casa e ir morar em outro lugar pra não ser morto.”  

 

Esse discurso se repetiu algumas vezes em eventos de divulgação e 

promoção sobre a “aproximação das reais necessidades sociais” da startup, 

na parte inicial da apresentação sobre a origem da ideia que criou o projeto 

social, entrelaçando a trajetória individual com o problema aparentemente 

comum que se deparam meninos jovens das favelas no Rio. Talvez 

possamos compreender que, nessas situações, o relato pessoal do diretor, 

que evocava sua proximidade com a realidade social dos colaboradores do 

projeto, atribuía certa legitimidade as ações desenvolvidas pela empresa nas 

favelas. Ao evocar sua experiência, procurava demonstrar seu conhecimento 

em relação à “realidade” vivida por seu moradores. 

Apesar da questão da segurança pública atravessar o andamento do 

projeto social, por problemas como tiroteio e ações policiais, impedindo o 

acesso das alunas e alunos ao espaço das aulas, curiosamente esse tema 

não era acionado quando as agentes da empresa pensam em transformar a 

realidade social. 

Conversando uma outra vez com as alunas do curso Cai na Rede no 

Morro dos Prazeres comentei que achei interessante tanta gente que estava 

no curso pensar em desenvolver algum empreendimento de cunho social 

voltado para a própria comunidade. Ester respondeu assim às minhas 

indagações:  

 

“Tem que haver algo feito por nós pra nós mesmos, porque ninguém 

mais faz, ou vem, faz, e vai embora. Não existe nada para os jovens da 

favela, quase nenhum projeto que ocupe a mente deles. O projeto que 

tem da Prefeitura é voltado apenas para as crianças até 12 anos. Mas é 

justamente a partir dessa idade que os meninos começam a se envolver 

com o tráfico de drogas. Através da música, da dança, do esporte e das 
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artes isso poderia mudar. Mas, ao invés de incentivarem esses projetos, 

a sociedade ainda vê como algo ruim, como acontece quando tentamos 

fazer as rodas de rap.”  

 

Enquanto elas preenchiam a tabela de negócios, íamos conversando 

e, mesmo sem eu perguntar, o discurso sobre o alcoolismo, sobre os 

problemas que as mulheres tem com os maridos, e a relação delas com os 

filhos, apareciam muito forte.  

Todos esses problemas relatados assim pelas interlocutoras, não são 

debatidos pela empresa pois acontecem no âmbito das organizações sociais. 

A empresa investe na solução dos problemas através do desenvolvimento 

pessoal e individual dos jovens, processo no qual esse progresso 

intersubjetivo levaria a preocupação das alunas e alunos com as questões 

sociais, procurando atuar na “solução” desses problemas de maneira indireta, 

pautando-se na perspectiva de que o crescimento individual ou a melhoria 

das condições econômicas dos sujeitos resultaria na solução de problemas 

da ordem do social.  

As estratégias discursivas, como chama Foucault (2002) dos agentes 

do projeto social, pautadas no ideário da construção de um mundo melhor 

por meio de ações reais, serve para engajar as pessoas em um modelo de 

“projeto de vida”, no qual a inação e o reconhecimento de sua “condição de 

subjulgado” a algo ou alguém significa desmerecimento. E a partir do 

momento em que os membros da Lider’s assumem uma rede de pessoas e 

tecnologias para combater os problemas sociais gerando o compartilhamento 

de valor para todas as esferas da sociedade, os problemas estruturais e 

estruturantes da sociedade brasileira são ignorados, pois a postura política e 

econômica acionada com uma real mudança nesse sistema implicaria o 

descontentamento com aqueles que manipulam o poder de maneira mais 

excludente e egoísta nesta rede que também pertencem e retroalimentam, 

contradizendo todas as filosofias das relações interpessoais utilizadas pelo 

empreendedorismo social, porém beneficiando o lado social da própria 

empresa. 
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4.2 Consumo e “contracultura” na favela 

 
Não é, na verdade, apenas a cultura que está aqui em questão, 
mas uma seleção particular de valores culturais. Ser civilizado ou 
culto é ser abençoado com sentimentos refinados, paixões 
temperadas, maneiras agradáveis e uma mentalidade aberta. É 
portar-se razoável e moderadamente, com uma sensibilidade inata 
para o interesse dos outros, exercitar a autodisciplina e estar 
preparado para sacrificar os próprios interesses egoístas pelo bem 
do todo. Por mais esplêndidas que algumas dessas prescrições 
possam ser, certamente não são politicamente inocentes. Ao 
contrário, o indivíduo culto parece-se suspeitosamente com um 
liberal de tendências conservadoras. [...] A cultura está do lado do 
sentimento em vez do da paixão, o que quer dizer do lado das 
classes médias de boas maneiras em vez do das massas iradas. 
EAGLETON

13
 (2005: 32-3 apud FACINA, 2013, p. 33). 

 
 

O consumo de RAP pelas alunas e alunos do projeto é grande.  E para 

além de ser apenas um estilo musical, o RAP é parte do que se 

convencionou chamar de “cultura hip hop”. Muito participantes do projeto 

desenvolvem iniciativas ligadas ao RAP, além de escutá-lo, seja compondo 

letras, criando beats ou fazendo eventos na área. As letras das músicas 

criadas pelos estudantes ou escutadas por eles dizem coisas sobre “não se 

vender”, fazendo uma crítica ao: consumo, a ideia de cidadania, a 

privatização, ao Estado, a criminalização das drogas, a falta de segurança 

pública, à violência contra moradores de favela, entre outras. Uma das 

músicas consumidas e compartilhadas nesse ambiente é: 

 

LADO A – SOMOS O PROBLEMA 

  

Djah – “Problema chama problema, revolta chama revolta. Bala que sai do 

revólver tirando vidas sem volta, então pare, olhe e escute. Nem tudo é o que 

vem do nada. [...] Sou só revolução armada. Sou meta a ser cumprida. Sou 

mais do que um problema, sou o inferno na terra. Uns tentam me acertar, mas 

tem mira só erra, os plaboy sabem chorar enquanto os meus nos canos 

berram. Perigo letal burguesia passa mal. Mas se nós não fosse o problema o 

                                            
13 EAGLETON, Terry. A ideia de cultura. São Paulo, Unesp, 2005. 
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que seria do jornal?! Meu bonde vivendo dos destroços [...] transformar suor 

em ouro, levantar nosso império cada lágrima escorrida é um diamante 

lapidado. A vitória sendo esculpida, é melhor ceis tomar cuidado.” 

LT – “Eu sou problema pra corrupção, isso que ceis chama de problema nois 

vê como solução porque nós é revolução a cada linha. Disse a culpa é do 

demônio, o diabo vai dizer que a culpa é minha. Problema pra eles é estudo 

pra nós. [...] Já que a luta é contra as drogas fechem todas as drogarias. Ao 

invés de abrir o peito dos nossos abram livrarias, bibliotecas e as mentes. [...] 

Acham que tão com a bola então nós atacamos. Querem privatizar a água até 

o ar que respiramos, somos problemas hidráulicos mas quem trazem os 

canos?” 

Logri – “[...] Foda-se a constituição nós taca fogo em busão, enquanto o direito 

de ir e vir tiver mais caro que o feijão. Ceis fabricaram problema, quer me 

vender solução, deus abençoe os problemáticos da minha geração. Não 

adianta maquiar as manchetes, quem tá na rua tá vendo é mais real que as 

enchentes. Não adianta me chamar de pivete é o seu chefe que vende as bala 

que tão no meu peito. [...] Melhor morrer que ser marionete. [...]” 

Dvasto55 – “Sobrevivente do terceiro mundo, latino-américa. Sem acesso a 

terra prometida. Da umbanda. Perigoso como mandam. Sistema e a demanda 

sem acesso direto ao produto da propaganda. [...] Primatas, ainda matamos 

por moeda. [...] Serei problema como Martinho Lutero Luther King. [...].”14 

 

 Na letra da música “Somos o Problema”, do grupo de RAP de São 

Gonçalo, chamado Lado A, podemos observar também a crítica ao que 

chamam de “sistema”, sobre a tentativa deste sistema transformar a 

identidade dos moradores de favela, para se tornarem cidadãos de “primeiro 

mundo”, e se comportarem de acordo com uma lógica que os retire da 

condição de “perigosos”, “problemáticos”, visão comumente associada a ideia 

de “precariedade”, como explica Pires (2017). 

RAP é contracultura, segundo o discurso dos interlocutores que 

consideram viver a “cultura hip hop”. Quando a startup Lider’s contrata dois 

alunos do projeto social, Luciana e Julio, que são produtores dessa cultura 

podemos ver na prática as estratégias que o capitalismo utiliza, por meio dos 

                                            
14

 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=kd5JL6P_gHs> acesso em 10/11/2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=kd5JL6P_gHs
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seus atores sociais, para que o sistema siga incorporando as críticas, o jogo 

funciona dessa forma, os nomes mudam mas o valor gerado vai virar dinheiro 

da mesma maneira e para as mesmas pessoas.  Em uma das poesias em 

formato de slam da aluna Luciana, divulgada em suas redes sociais virtuais 

ela diz “Se passaram gerações e a história ainda não mudou, [...] a cor do 

colonizador nunca mudou, mas o discurso sim, mais uma vez nos enganou.” 

A teoria de Bourdieu sobre a noção de distinção (2007) está 

intimamente ligada com a questão do consumo da cultura hip hop por parte 

das alunas e alunos do curso. Existem outras linguagens e outros capitais 

culturais que exprimem a identidade de um grupo ou de outro, e quando não 

está habituado a conviver com esse grupo ou não domina sua prática, este 

grupo tem então um conhecimento que você não tem. E a disputa pela 

credibilidade e legitimidade desse conhecimento se configura como uma 

ação política sobre os modos de vida das pessoas da empresa, pois se 

busca ter o domínio da verdade, e sobre ela um discurso hegemônico; isso 

reflete na maneira como consumimos coisas. 

O mercado, na figura da startup Lider’s, não escuta totalmente a voz 

da favela, como dizem, para saber o que ela tem a dizer, ele seleciona e 

principalmente condiciona.  É mais fácil escutar e dialogar com os jovens que 

já estão inseridos nessa lógica de consumo e desenvolvimento, e talvez esse 

seja o alcance da empresa. Nesse caso, não se pode chegar na 

“transformação social profunda”, como os agentes dela enunciam.  

O evento que aconteceu com uma das alunas do projeto Cai na Rede, 

do Complexo do Alemão, em que a estudante estava empregada na Lider’s e 

decidiu sair da função para montar um salão de beleza com a sua irmã, na 

comunidade, é um exemplo da disputa por legitimidade do conhecimento 

buscado pela figura da empresa e seus representantes. Pois com o ocorrido 

as pessoas da empresa lamentaram a aluna ter “desistido de todos os seus 

sonhos e ter perdido uma oportunidade única na vida para continuar no 

mesmo estilo de vida difícil que levava antes do projeto”, como dito por uma 

funcionária da empresa. A força que o discurso exerce está no fato das 

pessoas membro da Lider’s estarem em “posições táticas” (FOUCAULT, 
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1979), que conferem o caráter de verdade sobre o que falam, portanto no 

embate entre as expectativas da aluna sobre seu futuro e os recursos 

retóricos usados pelos agentes da empresa para desmerecer a escolha feita 

por ela, mostram a incessante busca por “melhorar os outros” (LI, 2009, p. 

78) e demonstram a naturalização da sensação de estarem certos de seu 

julgamento moral. 

Não se considera as reais condições dessas famílias. Apenas querem 

que elas incorporem as demandas do mercado na busca pelo 

desenvolvimento sócioemocional e econômico e, para isso, é necessário, 

segundo a visão de empresários e empresárias, que a jovem ganhe mais 

dinheiro, trabalhe nos moldes que o mercado exige, transforme sua relação 

com a família, sua relação com a favela, e só então ela conseguiu ser 

“resgatada”.  

Por fim, o direito dessas pessoas, como acesso à educação, saúde, 

segurança, cultura e lazer, agora é condicionado a sua participação em um 

projeto social, torna-se um critério que as habilitam a mudar de vida, negando 

isso a todas as outras que moram no mesmo território. O setor privado e seu 

quadro de negócios, representado situacionalmente nesta pesquisa pela 

startup, não mudam a estrutura da sociedade, como pretendem ao 

divulgarem sobre a Teoria U, de Otto Scharmer, falando da transformação 

social profunda.Resolver estas questões desconsiderando as informações 

prévias sobre a história da favela, e a origem do que estão chamando de  

problemas sociais, não parece possível, sendo que os problemas estão 

sendo apontados pelas alunas e alunos do curso Cai na Rede como conta 

Luciana: 

 

 “A favela sofre muito com os tiroteios, entre facções e entre a polícia e o 

tráfico, e piorou muito depois que a UPP começou a vir pro morro. Antes 

a gente corria em todas as vielas no Alemão,e o tráfico tomava conta 

mano, mas pelo menos era organizado. Mas agora a gente fica com 

medo, nem as crianças podem sair e brincar direito. Ninguém tá nem ai 

mais.” 
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Não pensar sobre a criminalização das drogas – ou como chama 

Luciana em mais uma poesia do slam,“criminalização dos pobres” -  não 

levar o racismo estrutural como uma questão central sobre a marginalização 

dos jovens de favela são alguns dos problemas sociais que a desigualdade 

cria, e que não são solucionados pela ação social da empresa.  

 

O fracasso das instituições em entregar suas promessas, para 

resolver os problemas reais e para prestar atenção (ou não ignorar) 

os fatos podem falar de uma agenda predeterminada e tácita que 

está alinhada com o objetivo principal da lógica capitalista – 

expandir  mercado [...]. 

(LI, 2009, p.123)  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Concluindo as ideias apresentadas neste texto, gostaria de retomar um 

acontecimento mencionado anteriormente como forma de sintetizar a 

experiência de campo sobre uma empresa startup e o projeto social voltado a 

formação de programadores, que desenvolve. 

Na etapa final do Startup In Favelas, Fábio faz uma fala contando um 

pouco sobre sua história de vida e a relação com a tecnologia. Dizendo que 

quando era adolescente, seu pai trabalhava concertando elevadores na zona 

sul do Rio de Janeiro, e era um homem com pouca instrução e sem dinheiro. 

Na época Fábio e a família moravam na favela. Até que um dia seu pai 

estava no trabalho e ouviu uma conversa entre dois bacanas, comentando 

sobre computadores e que esses seriam o futuro do mundo! O pai de Fábio, 

que estava juntando dinheiro para comprar um carro, saiu do trabalho 

naquele dia e sem saber o que era um computador ou para que servia, 

resolveu apostar seu dinheiro em algo muito importante. Comprou um 

computador para Fábio, chegou em casa e disse “Isso é o futuro filho! Você 

tem que aprender a mexer nisso!”. Foi então, que sozinho Fábio começou a 

mexer com computadores e redes até aprender do básico ao complexo da 

linguagem da programação digital e se tornar um profissional da área.  

 Essa história é sempre contada por Fábio, em diferentes momentos. 

E parece buscar ativar uma sensação de empatia para com alguém que hoje 

é um profissional bem inserido no mercado, mas que já vivenciou as 

dificuldades de um morador de favela. Fábio seria o “exemplo vivo” de 

alguém que teve uma oportunidade de melhorar de condições, e mesmo nas 

dificuldades conseguiu vencer na vida. Por isso é muito agradecido ao seu 

pai, pela chance que ele o deu, e seu objetivo é poder dar essa oportunidade 

a mais pessoas que tem a vontade e o talento de trabalharem com a 

tecnologia. 

 Quando se destaca o sucesso de uma pessoa colocando como 

parâmetros o fato de ter saído da favela, o fato de vestir tal estilo de roupa, 

de falar de maneira formal, de ocupar determinado cargo profissional, de 
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possuir certos bens materiais; isso dá continuidade a uma estrutura de poder 

que mantém cada grupo da sociedade com seus privilégios ou suas 

desventuras; apenas transitando alguns indivíduos de um grupo ao outro. 

Como uma fábrica em que as pessoas da favela que se beneficiam dos 

serviços dos projetos sociais fossem as peças da engrenagem; os grupos 

sociais fossem a máquina; a Lider’s e Passos fossem os operadores desta 

máquina e o sistema econômico capitalista – controlado por pessoas que 

estão em cargos altíssimos de poder e de tomada e decisões, como cargos 

do governo, agências do Banco Mundial; e diretores de redes enormes de 

comércio- fossem literalmente os donos da fábrica.  

 O modelo de qualidade de vida, que está presente no discurso do 

Fábio,e das outras profissionais da empresa não é exatamente um modo 

perverso de se manter no lugar de poder em relação a outras pessoas, em 

um sistema específico. Falar nesses termos implicaria uma falta de estudos 

sobre a construção cultural de uma qualidade de vida, de expectativas, 

sonhos, desejos e frustrações. Ao longo da pesquisa e do trabalho de campo, 

o discurso das interlocutoras é sempre cuidadosamente respeitado. O que 

nos atentamos é em perceber de onde essas moralidades provém e até onde 

elas andam juntas com a situação real das pessoas com as quais se 

envolvem.  

A ideia da geração de recursos e criação de valor compartilhado sobre 

contextos onde acreditam sofrer com a falta deles, impedem que vejamos 

esses lugares e pessoas como agentes diretas de inovação em contextos 

que já possuem suas formas de produção, troca e valores mas são a todo 

tempo impossibilitadas de manipularem e usarem esses recursos como 

querem, pois são atravessadas por processos burocráticos da economia de 

mercado e das condições de vida segundo uma “globalização localizada”, 

inquisidora e arbitrária (SEGATO, 2006).   

A vontade de tornar todas as consumidoras do projeto social em 

inovadoras sociais, isto é, agentes de transformação em sua comunidade em 

busca de um mundo mais justo e igual em termos de oportunidades, se faz 

por meio do empreendedorismo social. Sintetizando as características 
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observadas durante a aplicação desse modelo de empreender, podemos 

apontar a dimensão moral e individual que permeia a fala dos atores sociais, 

em relação à qualidades como empatia, entusiasmo e vontade.  

Retomando as ideias de Bronz (2013), em relação ao que pude 

observar sobre os eventos empresariais, pode-se dizer “[...] que ditas práticas 

empresariais refletem a reprodução dos modelos de gestão e das 

moralidades que compõem o ethos empresarial da responsabilidade social e 

da sustentabilidade.” (BRONZ, 2013, p.40). Complementando com as ideias 

de Bronz sobre Boltanski e Chiapello (2009) “trata-se de “um novo espírito 

do capitalismo” animado por um sentido de justiça social.”(BRONZ, 2013, 

p.40). 

Para dar pausa às discussões apresentadas nesta monografia, e 

possivelmente aprofundá-las em futuros trabalhos, termino o texto com a 

descrição de uma reportagem da UOL, cujo o título era “ONG sobe a favela 

para formar programadores”, se referindo ao Instituto Passos e seu trabalho 

com o Cai na Rede no  complexo do Alemão - onde por acaso sua sede é em 

uma planície do bairro, ou seja, não havia morro para subir e se encontrava a 

poucas quadras de uma avenida com pontos de ônibus  para vários lugares 

do Rio com fácil acesso- representa a ideia salvadora da intervenção externa 

sobre os contextos de favela. Ainda que as pessoas da própria empresa ou 

instituto não difundam o trabalho que fazem desta forma, os resultados disso 

são característicos de uma lógica que continua se propagando, apenas talvez, 

com nomes diferentes. Um projeto de economia reversa que pretende dar 

continuação para um sistema capitalista não se preocupa em perceber as 

origens dos problemas da sociedade de que tanto falam, mas encaixam os 

interesses do capital em propostas de desenvolvimento individual e coletivo, 

que significam a incorporação do maior número de pessoas sob ética do 

capitalismo (WEBER, 1884). A noção do individual está muito presente na 

construção imagética da empresa sobre um mundo melhor pois operam 

segundo princípios da ordem da subjetividade, a alma por exemplo, palavra 

com grande repercussão em palestras e em eventos extraordinários, é 

incorporada para compreender a tecnologia social como ferramenta de 
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transformação social profunda. Isso nos revela a dimensão psico-social dos 

efeitos de grandes discursos hegemônicos, como um incentivo carismático às 

práticas das pessoas em direção a cumprir seu papel de responsabilidade 

frente às injustiças - de acordo com a visão e sensação de uma parcela da 

sociedade - do mundo. 
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