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RESUMO  

 

O empreendedorismo social, é um novo estilo de fazer gestão social. No Serviço 

Social, esta modalidade ainda é recente e com pouca explorada. O mesmo se apresenta 

como modalidade estratégica de atuação e intervenção para o Serviço Social. 

Apresentamos a experiência do Projeto Casulo Sócio-tecnológico, fruto de pesquisa, 

prática, e sonhos que geram emancipação, empoderamento e inclusão social.  

 

PALAVRAS-CAHAVE: empreendedorismo social, tecnologia social, gestão social  

 

INTRODUÇÃO  

 

O tema empreendedorismo social no Serviço Social, surge pela primeira vez no XI 

CBAS, no Rio de Janeiro (OLIVEIRA, 2001). Neste momento é apresentada de maneira 

incipiente, mais como uma ação futura, indicativa. Com o aprofundamento do tema, 

principalmente a partir da tese de doutorado (OLIVEIRA (a), 2004) e outros trabalhos 

relacionando o empreendedorismo social e outras temáticas atuais (OLIVERIA (a), 2003; 

OLIVEIRA (b) 2005, OLIVERIA, (d) 2003), o tema apresenta-se na atualidade de forma 

madura, como aponta (OLIVERIA (b), 2004), apresentando traços de uma ação em 

desenvolvimento mas com grande evolução e impacto na realidade social (OLIVERIA(c), 

2004). Tal avanço tem permitindo vislumbrar a aproximação junto ao Serviço Social 

(OLIVEIRA(b) ,2003; OLIVERIA (c), 2003).  
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Estes dados teóricos, aliados a uma experiência prática, através de um projeto de 

extensão denominado Projeto Casulo Sócio-Tecnológico - PCST, nos permite afirmar que 

o Serviço Social é por excelência uma das disciplinas que melhor podem aprofundar esta 

perspectiva, dado a natureza e comprometimento junto ao enfrentamento da questão, de 

forma a superar o assistencialismo e a filantropia.  Logo, ao apresentar este trabalho, o 

mesmo se configura como sendo o registro da materialização do desejo e compromisso 

ético do Serviço Social em lutar por uma sociedade mais justa, e pela emancipação e 

empoderamento dos sujeitos participantes desta luta, bem como, da organização e 

mobilização da sociedade e do poder governamental em efetivar a relação de exercício 

pleno da cidadania e da garantia de direitos.  Cremos que o exemplo da estratégia Casulo 

Sócio-Tecnológico, aponta um parâmetro concreto, o que não deve ser confundido com 

alguma receita, mas como referencial de estratégia de intervenção na realidade, afinal 

temos que criticar, mas também anunciar, propor, como procuramos mostrar a seguir.  

 

DESENVOLVIMENTO: A CONCEPÇÃO E FORMATAÇÃO TEÓRICA E 

METODOLOGICA DO PROJETO CASULO SÓCIO-TECNOLÓGICO 

 

No presente tópico objetivamos apresentar a fundamentação teórica e metodológica 

que permeou o Projeto Casulo Sócio-Tecnológico.  Com isso sinalizamos o nosso foco 

avaliativo no processo, pois o projeto é um experimento de aplicação teórica e 

metodológica do empreendedorismo social sob a coordenação e execução de profissionais 

de Serviço Social, daí a necessidade de se começar pela origem e em seguida a 

fundamentação, e os resultados da experiência, como faremos a seguir.  

 

Origem do Projeto  

 

O Projeto Casulo é resultado da tese de doutoramento com o título 

“Empreendedorismo social no Brasil: fundamentos e estratégias”, defendida no Programa 

de Pós-Graduação nível doutorado, na Unesp, campus de Franca-SP, em 12 de fevereiro 

de 2004, e a partir deste estudo chegou-se a algumas conclusões que inspiraram à 

formulação do PCST ainda quando do termino da tese de doutoramento. Destacam-se as 

seguintes e principais idéias sobre o empreendedorismo social no Brasil: a) Surge em meio 

ao paradoxo pobreza e tecnologia; 
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É derivado do empreendedorismo empresarial; b) Tem assumido forma e 

especificidade de intervenção no campo social; c) Produz: emancipação social, gera capital 

social, efetiva o empoderamento e contribui para o desenvolvimento integrado e 

sustentável; d) Caracteriza-se como: uma arte e uma ciência, um paradigma, uma 

tecnologia social, um indutor de auto-organização social; e) Procura integrar os três 

setores; f) Preocupa-se em multiplicar e replicar as ações e projetos desenvolvidos; g) Dá 

ênfase à inovação, criatividade, cooperação, empoderamento, emancipação social, 

democratização e auto-organização social.  

 

A partir desta compreensão, e com o propósito de testar estes parâmetros teóricos, 

elaborou-se uma ação de extensão universitária, até por que, a sociedade merece um 

retorno concreto do investimento público na qualificação do docente/pesquisador.   

  

Fundamentos que Nortearam a experiência: Apresenta-se como uma paradigma 

Sócio-construtivista, com um suporte teórico sistêmico auto-organização e complexidade 

(MATURANA, 1997). Neste sentido, consideramos a realidade como uma totalidade 

complexa e sistemicamente articulada, ou seja, articulação de muitas partes e pelo inter-

retro-relacionamento de todos os elementos do sistema, sendo o mesmo dinâmico e aberto 

a novas sínteses. O sistema social é entendido como uma rede de interações na qual os 

sujeitos humanos se realizam como seres vivos em constante mutação (MATURANA, 

1997, p. 199). As relações sociais nestas perspectivas são entendidas como um dualismo 

(realidades justapostas, que fazem parte do sistema, influenciam e são influenciadas) e 

não como dualidade (dimensões antagônicas) o que considera a necessária convivência 

com o diferente com vistas a mudança pela integração de esforços, da cooperação da 

solidariedade e da auto-organização. As pessoas são consideradas sujeitos construtores 

de sua história a partir das relações de reciprocidade e dos atos operativos de cooperação 

fundados na emoção, na linguagem e no raciocínio, o existir humano está fundado no 

emocional que é expresso pelo amor contidos na ética da aceitação, respeito e legitimando 

o ato de preservar a vida, de se importar com o outro de querer construir um projeto 

civilizatório justo, humano, solidário e fraterno. Portanto, os sujeitos são portadores, tanto 

de direitos, mas também de deveres, e as ações ou inações são conseqüentes e 

determinantes quanto ao construir ou não uma sociedade justa, solidária e fraterna. Neste 

sentido,  
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[...] existimos como seres humanos somente em um mundo 

social que, definido como seres vivos, e no qual conservamos nossa 

organização e adaptação. Em outras palavras, toda a nossa realidade 

humana é social, e somos indivíduos, pessoas, somente enquanto 

somos seres sociais na linguagem” (MATURANA, 1997, p.203)  

“Uma sociedade, na qual se acaba o amor entre seus 

membros, se desintegra. Somente a coerção de um tipo ou outro, isto 

é, o risco de perder a vida, pode obrigar um ser humano, que não é 

um parasita, à hipocrisia de conduzir-se como membro de um 

sistema social sem amor. Ser social envolve sempre ir com o outro, e 

só se vai livremente com quem se ama.” (MATURANA, 1997, p.206) 

 

          A transformação social pode ocorrer a partir da integração de esforços e 

ações de auto-organização, e da mudança de ações coordenadas dos indivíduos que 

compõem a sociedade e do desejo legitimo de mudar, ou seja, “A mudança social é uma 

mudança na configuração de ações coordenadas que define a identidade particular de um 

sistema social particular. E isso porque a mudança social só acontece quando o 

comportamento dos sistemas vivos individuais que compõem o sistema social se 

transformam de maneira a dar origem a uma nova configuração de ações coordenadas 

que define uma nova identidade para o sistema social (MATURANA, 1997, p. 190). A 

perspectiva nesta direção não é de uma sociedade do “nós” coletivista (socialista 

comunista) e nem do “eu” individualista (capitalista, consumista), mas um “NÓS” 

democrático, fraterno, amoroso, libertário, espiritual e emancipatório, gestado na 

integração dos seres vivos e dos vários segmentos e organizações da sociedade humana, 

a partir de ações empreendedoras, inovadoras e transformadoras da realidade humano-

social de nosso tempo e momento histórico, e isso em prol do interesse comum, local e 

global. Metodologicamente, a proposta se apresenta como integrativa, interativa e 

sistêmica: observação de uma situação problema, análise e diagnóstico, elaboração de 

ação, amadurecimento da idéia, multiplicação da idéia. E que denominamos de estratégia 

Casulo Sócio-Tecnológico, conforme a figura 01, demonstra. Logo, tudo se inicia com uma 

idéia inovadora, representada pela lagarta (que significa a entrada), seguido da maturação 

da idéia (representado pelo casulo, processamento), e evoluindo para a multiplicação da 

idéia (saída, representada pela borboleta que significa a multiplicação ou replicação da 

idéia).  
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  Tendo como princípios norteadores de ação: a) desenvolvimento humano e 

qualidade de vida; b) emancipação social e autenticidade pessoal e grupal; c) capital 

humano, social e solidariedade; d) empoderamento e participação; e) transformação social; 

f) cidadania ativa e comprometimento cívico comunitário; g) desenvolvimento integrado e 

sustentável; h) organizações sustentáveis e autônomas; i) inovação e geração de novas 

tecnologias sociais; j) o ser humano como um ser integral e complexo. 

  

CARACTERIZAÇÃO, FORMATAÇÃO E ESTRATÉGIA DE TRABALHO.  

 

O Projeto Casulo Sócio-Tecnológico – PCST, é um projeto de extensão 

universitária, apresentado através da Unioeste, curso de Serviço Social e em parceria com 

outras organizações da sociedade civi l e órgãos governamentais de Toledo-PR, procura 

colocar em prática a os fundamentos do empreendedorismo social já apresentados.    

 

O nome casulo sócio-tecnológico é inspirado no exemplo da metamorfose da lagarta 

que se transforma em borboleta, figura 01, sendo este ciclo completado em três fases: 1ª) 

lagarta; 2ª) casulo; 3ª) Borboleta, o que corresponde ao que entendemos como o ciclo e 

processo de geração do empreendedorismo social, que também tem três fases: 1ª) idéia, 

representada pela lagarta; 2ª) implementação e amadurecimento da idéia, representado 

pelo casulo e 3ª) multiplicação da idéia, representado pela borboleta que tem a função da 

multiplicação e da fertilização de idéias inovadoras e de grande impacto social produzindo 

assim o desenvolvimento humano, a emancipação social, a cultura cívica, o 

INSUMOS 

MATÉRIA-PRIMA 

 

PRODUTO  

 

PROCESSO 
DE 
TRANSFORMAÇÃO 

Figura 01: metodologia Casulo Sócio-Tecnológico 
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empoderamento dos cidadãos e o desenvolvimento integrado e sustentável. Tendo como 

objetivo Geral: Organizar através de um projeto de extensão da Unioeste, um espaço e 

uma estratégia de ação integrada que envolva representantes dos três setores (governo, 

empresas e sociedade civil) de Toledo, para a elaboração de ações inovadoras de gestão 

social empreendedora para promover o desenvolvimento integrado e sustentável do 

município através do fortalecimento do capital social, empoderamento do cidadão e da 

emancipação social.  E objetivos específicos: a) Capacitar um grupo de estudantes, 

voluntários, técnicos, empresários, para atuarem como consultores no atendimento e 

desenvolvimento de atividades de empreendedorismo social; b) Estabelecer parcerias com 

organizações dos três setores para realização e aplicação de ações inovadoras no campo 

da gestão social em Toledo e região; c) Desenvolver dez ações que desenvolvam a 

capacidade de empoderamento dos cidadãos, do estoque de capital social, da 

emancipação social, do espírito cívico e da solidariedade, e do desenvolvimento integrado 

e sustentável da cidade; d) Ser um projeto piloto e experimental para que seja simplificado 

e aperfeiçoado de modo que seja de fácil implantação e desenvolvimento em outros 

municípios. Tendo como Missão: Ser um espaço de articulação e integração de esforços 

entre o primeiro, segundo e terceiro setor do município de Toledo estimulando, apoiando e 

fomentando a geração e inovação de novas tecnologias de gestão social empreendedora 

para o desenvolvimento sustentável. E como Visão: Até 2006 (02 anos) ser reconhecido 

no município e na região de Toledo como referência em mobilização, integração e apoio 

estratégico na disseminação de inovação em gestão social empreendedora para o 

desenvolvimento sustentável. Público Alvo do Projeto Casulo: Organizações: sociais, 

empresariais e governamentais; jovens, adultos em situação de desemprego e/ou de risco 

de desemprego e famílias. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E ESTRATÉGICOS DE EXECUÇÃO 

 

O PCST, foi institucionalizado através da Unioeste, pelos setores competentes, com 

o seguinte adendo. “aprovado desde que não traga ônus para a universidade”, entre outros 

termos, faça mas não conte com ajuda, apoio e muito menos recursos. Desta forma, 

tivemos que testar os princípios de empreendedorismo social mais sedo do que se 

pensava. Realizamos um evento, para apresentar os resultados da tese de doutorado e 

apresentar o PCST. Os convidados foram possíveis parceiros. Destes o que mais deu vida 

ao PCST, foi a Associação Comercial Empresarial de Toledo- ACIT, além de possibilitar a 
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captação de recursos com outros financiadores, tais como: Fundação Banco do Brasil, 

Itaipu Binacional, SICRED, SICOOB, entre outros.  Objetivou-se alcançar as metas e 

propósitos estabelecidos através da implantação de dez ações estratégicas. Cada ação, 

que denominamos de célula, estaria agindo em conformidade a missão e visão do PCST, e 

estariam interligadas uma com as outras, cumprindo com o principio da auto-organização e 

perspectiva sistêmica. A seguir apresentamos estas ações e seus principais objetivos e 

atividades. Célula 1: Gestão do Projeto e Formação de Equipe de Trabalho, elaborar 

normas e estratégias de gestão do projeto, e da seleção e capacitação de uma equipe de 

trabalho para dar apoio, fomentar e dinamizar a aplicação, e disseminação dos 

conhecimentos, princípios e estratégias do empreendedorismo social. Célula 2: Pesquisa 

Mapa da Cidadania e do Capital Social de Toledo, gerar a partir da mesma uma base de 

dados para o planejamento de ações estratégicas, tanto do projeto como dos demais 

setores e parceiros da sociedade; Célula 3:  Casulo Sócio-Comunitário,  implantar em 

locais estratégicos nos principais bairros da cidade, funcionando como apoio logístico para 

a realização da pesquisa e demais atividades comunitárias, agrupando lideranças 

comunitárias; Célula 4: Ouvidoria Social, funcionar como espaço de captação de 

sugestões e críticas, tanto para avaliação contínua e correções do curso do projeto, como 

de sensor comunitário para alimentação de novas ações; Célula 5: incubadora de Gestão 

Sócio-Tecnológica Empreendedora, funcionando como uma incubadora, onde seriam 

realizados trabalhos de consultoria e assessoria as organizações sociais já constituídas, 

mas que necessitam de aprimoramento em sua gestão, bem como, para a fomentação de 

novas idéias geradas dentro dos princípios do empreendedorismo social, e que antes de 

serem lançadas passariam pela incubadora para o seu amadurecimento, além de testar 

três projetos pilotos: a) Oficina de Trabalhabilidade para o primeiro emprego, voltado para 

jovens em fase de ingresso no mercado de trabalho; b) Oficina de Trabalhabilidade 

Solidária, que trabalhará com a população que está desempregada preparando-os para 

reintegrar no mercado de trabalho a partir da capacitação e da geração de uma rede 

solidária de colocação e abertura de espaços de trabalho e c) Escola Vida Família XXI, um 

programa de capacitação e reeducação de gestão da vida familiar frente aos desafios do 

século XXI no tocante as várias dimensões que afligem as famílias a partir de um processo 

sócio-educativo; Célula 6:  Prêmio e Selo de Gestão Social Empreendedora de Toledo, 

realizar, ações planejadas de forma a estimular a comunidade a participar na geração de 

idéias, e ao mesmo tempo desencadear um processo diferente de ensino e aprendizado, 

que resulta em idéias efetivas e que podem de fato ser colocadas em prática e tragam 
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benefícios para a comunidade, além de distinguir as organizações que estão se 

desenvolvendo nos princípios da qualidade de uma gestão social empreendedora e da 

cultura da responsabilidade social. Célula 7:  Responsabilidade Social, Cidadania 

Empresarial e Investimento Social, gerar ações de fomento ao novo modelo de 

intervenção social empresarial, que substitui a caridade e a doação filantrópica, pelo 

conceito de investimento social e de participação cidadã das empresas, articuladas as 

ações de desenvolvimento sustentável do município e avaliando o investimento em ações 

sociais de impacto efetivo na realidade do município, isso através de cursos, palestras, e 

elaboração de serviços neste campo, através das parceiras com a ACIT e demais 

empresas; Célula 8:  Gestão do Voluntariado, realizar cadastro, tanto de organizações 

que precisam de voluntários, como de voluntários que queiram participar como tal, elaborar 

um programa de capitação e orientação, técnica e legal quanto ao papel do voluntariado, 

bem como, das formas de participação voluntária; Célula 9: Gestão da Comunicação e 

Informação, efetuar a comunicação e informação sobre o projeto, os serviços, os projetos 

e formas de interação da comunidade neste projeto mais amplo de integração, isto através 

de um site, e-mail, telefone, fax, informativo do projeto, coluna nos jornais locais, e outros 

meios disponíveis na comunidade; Célula 10: Gestão do Conhecimento, espaço de 

estímulo de produção e troca de conhecimento sobre este processo, além de alimentar as 

ações e inovação dos projetos, através de grupos de estudos, TCC´s, pesquisas, artigos 

científicos, entre outros.   

 

SEQÜÊNCIA DAS AÇÕES : EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO.  

 

Podemos constatar que as ações estabelecidas para os primeiros dois anos (2004-

2006) e os objetivos, a missão a visão, foram plenamente alcançados. As ações foram 

sendo executadas conforme a possibilidade, partindo da primeira que fui o treinamento da 

equipe que inicialmente teve a participação de 02 estagiários de Serviço Social e 11 

voluntários, e posteriormente com a contratação de uma assistente social, tempo integral, 

o que possibilitou a geração de um espaço formal de trabalho e a capacitação de novos 

profissionais para esta área, principalmente o trabalho junto a ACIT. Fato este 

interessante, quando vemos que existem mais de 2.000 Associações em todo o Brasil, e 

muitas não tem o profissional de Serviço Social, logo, podemos ver que abrimos um novo 

campo de atuação para o Serviço Social face as demandas da Responsabilidade Social e 

do Empreendedorismo Social.  
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A seguir apresentamos as ações que foram desencadeadas e seus principais 

resultados. Destacamos que algumas células não foram ativadas: Célula 02) Pesquisa 

mapa da cidadania e do capital social de Toledo; Célula 03) Casulo Sócio comunitário; 

Célula 04) Ouvidoria Social.  As demais células foram atividades, algumas com maior 

intensidade, como é o caso da célula de Responsabilidade Social, onde a ACIT e outras 

células, com menor desenvolvimento, como fui o caso da célula do voluntariado.  

Decorrente ao espaço restrito deste artigo, a seguir, apresentamos as principais atividades 

que foram desenvolvidas ao longo destes 3 anos.  

 

ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DAS CELULAS ATIVADAS:  

a) Célula 1: Gestão do Projeto e Formação de Equipe de Trabalho: treinamento e 

monitoramento de estagiários e voluntários, ao todo cerca de 22  pessoas estiveram 

envolvidas diretamente no processo de gestão do projeto; b) Célula 5: incubadora de 

Gestão Sócio-Tecnológica Empreendedora: foram realizadas cerca de 20 oficinas de 

trabalhabilidade para cerca de 200 jovens em idade de ingresso no mercado de trabalho, 

assessoramento para quatro ONGs; criação de um grupo de mulheres denominado de  

Mulheres Empreendedoras Sociais em Ação – M.E.S.A, e que hoje se transformou 

numa Cooperativa com mais de 20 mulheres em risco social; Célula 6:  Prêmio e Selo de 

Gestão Social Empreendedora de Toledo, já existe duas empresas certificadas, cada um 

contribuindo com verba e com material para execução das ações da ACIT, o que tem 

chamado a atenção de outras empresas; Célula 7:  Responsabilidade Social, Cidadania 

Empresarial e Investimento Social: através da política e sistema de gestão a ACIT  se 

tornou exemplo de gestão a maturidade quanto ao trata dos projetos sociais, alterando seu 

estatuto e investindo em projetos de longo prazo e da área de educação e geração de 

renda, como o MESA, criou uma nova diretoria de Resposanbiliade Social, contratou uma 

assistente social, criou e implementou a política e o sistema de gestão de 

Responsabilidade Social e esta desenvolvendo um trabalho de integração entre as 

empresas associadas para gerar uma nova consciência quanto ao enfrentamento da 

questão social, substituindo a lógica da filantropia pela de investimento social e parceria 

entre a sociedade civil e o poder governamental local. Célula 8:  Gestão do Voluntariado: 

temos mais de 15 voluntários, e 5 organizações cadastradas, realizamos três eventos de 

divulgação e capacitação; Célula 9: Gestão da Comunicação e Informação, fui criado  uma 

home page para o projeto (Cf. www.unioeste.br/projetos/casulo) onde disponibilizamos 
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informações sobre o projeto, suas ações e produção teórica sobre o tema, além de um 

folder e baner ilustrativo, utilizados com meios de divulgação do projeto; Célula 10: Gestão 

do Conhecimento, fui criado um grupo de estudos de assistentes sociais que realizou 

vários encontros e estudos sobre Serviço Social Empresarial e Empreendedorismo Social, 

também foram incentivados e orientados cerca de 7 monografias sobre o tema e o projeto, 

e cerca de 4 artigos científicos, um manual de trabalhabilidade e um manual de 

implementação e gestão da Responsabilidade Social Empresarial através da estratégia 

Casulo Sócio-Tecnológico, foram realizados três seminários regionais de Responsabilidade 

Social, 8 mini-cursos e um Seminário de boas práticas com a apresentação do caso do 

Banco Real de São Paulo, realizamos duas palestras de apresentação do modelo de 

gestão, uma delas, no Fórum de Liderança Empresarial do Oeste do Paraná, realizado em 

dezembro de 2006, o que sinaliza o atual estágio do PCST que é a fase borboleta, prova 

ainda maior é que recentemente (15/4/2007) recebemos um convite da Federação 

Paranaense das Associações Comerciais do Paraná para apresentar o Projeto Casulo 

Sócio-Tecnológico como possível modelo para ser seguido pelas demais Associações do 

Estado, é a fase da multiplicação/replicação  sendo materializado e consolidando um 

processo cientifico planejado.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Na atualidade o conceito de empreendedorismo, vai além de criar um 

empreendimento e ter sucesso, empreender significa antes de tudo, elaborar um sonho e 

materializar esse sonho. A essência do empreendedorismo social é esse, só que com o 

foco no social, na luta contra a desigualdade e exclusão social. Além dos dados 

apresentados, teríamos outros, para ressaltarmos que experimentamos o processo e 

passagem da teoria à prática. Mas um fato, que gostaríamos de deixar registrado, marca 

um outro lado importante de nossa atuação como assistentes sociais, e cremos ser um dos 

mais significativos, dar visibilidade e concretude a nossa prática. No grupo de mulheres 

(MESA), e que hoje é uma Cooperativa, tínhamos uma senhora que apresentou uma 

proposta de fazer bolsas com retalhos. Um dia ela relata que não era ela que 

confeccionava as bolsas, e sim sua irmã. Perguntamos por que ela não participava do 

MESA. A mesma disse que, era devido a uma deficiência física, e a falta de condições 

para se locomover. Entramos em contato com a diretoria da ACIT, um empresário fez a 

doação de uma cadeira de rodas, com isso ela pode participar dos trabalhos, e hoje é a 
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vice-presidente da Cooperativa. Essa senhora, tinha tudo para se considerar uma excluída 

e até se achar a mais coitada de todas as pessoas, por ser negra, deficiente, idosa, mulher 

e pobre; mas ela não desistiu, e com um pequeno apoio e uma pequena oportunidade, aos 

poucos esta se inserindo, mostrando-se, deixando de ser um ser “invisível”, pois havia 

alguns visinhos que nem sabiam de sua existência. Só por esta história, poderíamos dizer 

que vivenciamos uma passagem muito importante, passamos da teoria para a prática (tese 

de doutorado e projeto de extensão) e do sonho para a realidade, de ver a nossa prática 

profissional fazer diferença, provocar mudança, e com isso, dando visibilidade ao nosso 

fazer profissional; abrindo novos campos de atuação, formando e preparando quadros 

profissionais mais qualificados, gerando informação e conhecimento, garantindo 

oportunidade e possibilidades concretas de geração de emprego, renda e sobretudo, 

esperança de um futuro/presente melhor, mais digno, mais fraterno, mais humano, mais 

justo, mais digno.  E isso, envolvendo, estudantes, professores, profissionais, empresários, 

poder público, terceiro setor, e vendo as pessoas mudarem pensamentos, atitudes, e 

desenhando uma possibilidade de mudar o mundo, a sociedade, dando a nossa prática, 

um novo sentido, um novo significado e uma possibilidade concreta de atuar na esfera e 

perspectiva do empoderamento dos sujeitos e da sua emancipação, elementos caros para 

a verdadeira transformação social, e com isso a certeza de estar fazendo o que Cora 

Coralina nos desafia, “ Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina.” 

Assim, esperamos ter contribuído, não só com palavras mas com gestos, emoções e 

resultados, um Serviço Social diferente é possível e desejado.  
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