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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é analisar os resultados do Projeto Mandalla do Governo do Estado 

do Ceará, sob a ótica da inovação social (IS), no contexto do semiárido do nordeste brasileiro. 

Foram utilizados os quadro analíticos de Neumeier (2012) e de Butkevičienė (2009) do 

processo de inovação social que trata das fases de difusão dessas novas formas de agir e dos 

fatores condicionantes de uma implantação bem sucedida, respectivamente. Atualmente, o 

conceito de inovação social é muito empregado no meio acadêmico, contudo ainda é difuso. Na 

literatura acadêmica encontram-se inúmeras aplicações do termo. Uma revisão sistemática de 

literatura permitiu delimitar essas abordagens em seis eixos: político, cultural, territorial, 

empreendedorismo social e inovação organizacional. Nesse estudo considera-se o eixo 

territorial como base, o qual considera a IS conforme Moulaert et al. (2005) como a criação ou 

modificação de um produto, serviço ou programa que modifique o status quo da sociedade civil 

com melhoria de qualidade de vida dos participantes, como perspectiva do eixo territorial. Para 

atingir o objetivo proposto, sustenta-se em uma concepção filosófica pragmática utilizando-se 

de uma metodologia de métodos mistos com uma estratégia incorporada concomitante com 

predominância qualitativa. As entradas quantitativas foram obtidas a partir da aplicação de um 

questionário respondido por 63 agricultores familiares de um universo de 164 projetos mandalla 

relacionados na Secretaria de Desenvolvimento Agrário em 2012. As qualitativas foram 

coletadas através de um roteiro semiestruturado aplicado 8 agricultores participantes do projeto, 

a 1 agente de assistência técnica e o coordenador. O Projeto Mandalla caracteriza-se como IS 

ao gerar melhoria de qualidade de vida para a comunidade e apresentar as características de 

novidade, intangibilidade, incerteza e onipresença. O projeto evidenciou as fases de 

problematização, expressão de interesse, delineamento e coordenação implicando no sucesso 

da difusão da inovação social. Os condicionantes de sucesso de Butkevičienė (2009) de 

aceitação cultural, sustentabilidade econômica, viabilidade tecnológica, compartilhamento de 

conhecimento, empreendedorismo individual, capital social, iniciativas bottom-up também 

estiveram presentes nessa inovação permitindo a proposição de um modelo de análise. Em 

suma, o Projeto Mandala é uma IS de sucesso e os adotantes percebem a mudança social depois 

da implantação quando consideram ganhos em segurança alimentar, sustentabilidade, e 

sentimento de prazer no trabalho, além de melhoria na situação econômica. 

 

Palavras-chave: Inovação Social. Projeto Mandalla. Processo de Inovação Social. Agricultura 

Familiar 
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ABSTRACT 

 

 

The purpose of this work is to analyze the results of the Project Mandalla by the State 

Government of Ceará from the perspective of social innovation (SI) in the context of semi-arid 

Northeast Brazil. We used the analytical framework Neumeier (2012) and Butknievice (2010) 

of the process of social innovation that addresses the stages of diffusion of these new ways of 

acting and the conditioning factors of a successful implementation, respectively. Currently, the 

concept of social innovation is often employed in the academic world, but it is still pervasive. 

In the academic literature there are numerous applications of the term. A systematic review of 

the literature allowed to delimit these approaches in six areas: political, cultural, territorial, 

social entrepreneurship and organizational innovation. This study considers the territorial axis 

as a basis, which considers the SI as Moulaert et al. (2005) as the creation or modification of a 

product, service or program that changes the status quo of civil society to improve the quality 

of life of participants as the vision of territorial axis. To reach that goal, it is held in a pragmatic 

philosophical concept using a mixed methods approach with a corporate strategy concomitant 

predominantly qualitative. The quantitative inputs were obtained from a questionnaire 

answered by 63 farmers from a universe of 164 projects Mandalla listed at the Secretary of 

Agrarian Development in 2012. Qualitative variables were collected through a semi-structured 

questionnaire applied 8 farmers participating in the project, the first service agent and 

coordinator. The Project Mandalla is characterized as SI to generate better quality of life for the 

community and present the characteristics of novelty, intangibility, uncertainty and ubiquity. 

The project showed the phases of questioning, expression of interest, design and coordination 

involving the successful diffusion of social innovation. The determinants of success of 

Butkneivcie (2010) of cultural acceptance, economic, technological feasibility, knowledge 

sharing, individual entrepreneurship, capital, bottom-up initiatives were also present in this 

innovation allowing the proposition of a model analysis. In short, the Mandala Project is a 

successful SI and the adopters perceive social change after deployment when considering gains 

in food security, sustainability, and feeling pleasure in work, besides improving their economic 

situation. 

 

 

Keywords: Social Innovation. Mandalla Project. Social Innovation Process. Family 

Agriculture. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Contextualização e Justificativa 

A degradação ambiental no semiárido nordestino constitui permanente desafio para 

o governo brasileiro.  As políticas públicas do Estado devem nortear as ações objetivando 

racionalizar o uso da terra e dos recursos naturais, aumentar a produtividade agrícola  sem 

comprometer o potencial produtivo das terras semiáridas e garantir a sustentabilidade 

ambiental. 

O Ceará se insere nesse  contexto, com  território 148.825,6 km², corresponde a  

9,6% da área da Região Nordeste e  1,75% do território brasileiro. O território cearense  limita-

se ao Norte com o Oceano Atlântico, ao Sul com Pernambuco, ao Leste com  o Rio Grande do 

Norte e  a Paraíba e ao Oeste com o  Piauí. Dentro desses limites, 86,8% de sua área  encontra-

se encravada no semiárido, de acordo com a delimitação oficializada pelo Ministério da 

Integração Nacional em 2005. O clima é predominantemente tropical quente semiárido e 

caracteriza-se pela distribuição irregular das chuvas no espaço e no tempo, o que  acarreta 

escassez de água para a população. Os solos são férteis, sendo a caatinga  a vegetação mais 

abrangente, presente em  69,2% da área total do Estado. Além de um extenso litoral, possui  

regiões serranas, com picos ultrapassando os 1.000 metros de altitude.  Desde 2009, possui 184 

municípios,  sendo Fortaleza  a sua capital (IPECE, 2009). 

A história cearense de miséria e fome é a epítome da realidade nordestina em todas 

as nuances dos desafios enfrentados por seu povo, impactando em investimentos federais para 

construção de gigantescas barragens para acumulação de água, frotas de aviões para semeadura 

de nuvens forçando precipitações, programas de distribuição de alimentos e, atualmente, em 

operação, um sofisticado sistema de previsão climática (NELSON; FINAN, 2009). No passado, 

a fuga desse sofrimento era evidenciada pela migração dos trabalhadores rurais em busca de 

melhores condições sociais em capitais e grandes centros urbanos, o que geralmente não 

chegava a se concretizar (SILVA; SAMPAIO; ALENCAR, 2009). 

A resiliência desse povo frente à sua vulnerabilidade geográfica, associada às 

estiagens cíclicas, decorrentes de chuvas espacial e temporalmente mal distribuídas, demonstra 

o seu elevado capital social. Conceitualmente, capital social é um bem público relacionado com 

características informais da organização que favorecem as redes sociais de se imbricar, 

aumentando o nível de cooperação entre seus atores e sua eficiência (GRANOVETTER, 1985; 
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FUKUYAMA, 1995; COLEMAN, 1998; PUTNAM, 2000). Nesse contexto de injustiça de 

natureza social e geográfica, a autoimagem de sofrimento do nordestino esculpe um sertanejo 

de cultura forte. A autenticidade, a perseverança, a alegria e a grande força desse povo estão 

cristalizadas em sua arraigada crença religiosa, na valentia exprimida pelo cangaceiro e em sua 

música regional (GREENFIELD, 2009). 

Os desafios da população cearense são ainda maiores, levando-se em conta a 

escassez de recursos econômicos ocasionada pelas altas temperaturas características do clima e 

dos solos rasos, que dificultam a produção agropecuária. Nesse contexto, a necessidade de 

geração de emprego e renda justifica o estabelecimento de atividades produtivas competitivas, 

ecologicamente sustentáveis, e que englobem as dimensões da sustentabilidade social, cultural, 

territorial, econômica e política (SACHS, 2004; GARIGLIO, 2010). 

Dessarte, assume importância fulcral a implementação de políticas públicas que 

promovam a sustentabilidade desse bioma. Emerge como alternativa viável o movimento  

Tecnologia Social (TS), com sua simplicidade inerente, baixo custo e consolidada na cultura de 

seus usuários. O resultado dessas tecnologias tem impacto social positivo, e já alcançou 

maturidade e credibilidade para despertar o interesse dos gestores públicos, apesar de sua pouca 

visibilidade na sociedade, haja  vista sua dimensão local e sua aplicabilidade voltada para 

pessoas, famílias, cooperativas e associações (LASSANCE JR. et al, 2004; RODRIGUES; 

BARBIERI, 2008; MACIEL; FERNANDES, 2011). 

Nesse sentido, surge em 2007, como política pública do governo cearense, o Projeto 

Mandalla, que utiliza um sistema de produção agropecuária e agroindustrial irrigada, incluindo 

a criação de pequenos animais a partir de métodos naturais.  O projeto tem  a função primordial   

de gerar transformações sociais a partir da democratização do conhecimento e do fomento ao 

desenvolvimento de empreendimentos sustentáveis, “capacitando para a produção responsável 

e educando para o consumo consciente” (DHSA, 2011). 

Esse projeto é uma iniciativa do Governo de promoção do desenvolvimento social, 

visando a melhoria de sua qualidade de vida do homem, contemplando o aumento da 

capacidade de sustento familiar, ao mesmo tempo que garante a sustentabilidade, em especial 

no meio rural. As áreas denominadas como rurais além de constituírem a maior parte da 

população mundial, estão imersas em atraso e pobreza perene (ADISA, 2012). Essa Tecnologia 

Social é uma alternativa viável a esta problemática, caracterizando um inovação social como 

veículo que pode criar mudanças na sociedade e melhoria de qualidade de vida da população 

(MOULAERT et al., 2005; BUTKEVIČIENĖ, 2009). 
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A Inovação social (IS) hoje desperta o interesse de acadêmicos, políticos e grande 

parte da sociedade civil que a relaciona com a melhoria de qualidade de vida das pessoas, ao 

mesmo tempo é responsável, no mínimo, por 75% do sucesso de uma inovação (POT; VAAS, 

2008; BUTKEVIČIENĖ, 2009; DAWSON; DANIEL, 2010). Exemplos dessas inovações 

podem ser encontrados em ações de Benjamim Franklin que produziram pequenas 

modificações na organização social de comunidades com o intuito de resolver problemas 

simples desses grupos (MUMFORD, 2002). Na literatura sobre economia da inovação, 

Schumpeter é o primeiro a destacar, mesmo que não expressamente, as inovações sociais como 

uma forma de garantir a eficácia econômica das inovações tecnológicas (MOULAERT et al., 

2005; CAVALLI, 2007; BUTKEVIČIENĖ, 2009). 

As inovações sociais, no decorrer do processo construtivo de seu conceito, 

assumem abordagens multidisciplinares com enfoques distintos em diversos centros de 

pesquisa mundiais. Em algumas dessas abordagens, o conceito está focado em inovações 

organizacionais (HOLT, 1971; POT; VAAS, 2008),em administração pública (SHIPMAN, 

1971) e, de forma genérica, em mudanças promovidas por ações colaborativas (POT; VAAS, 

2008; POL; VILLE, 2009; NEUMEIER, 2012). O alinhamento conceitual do termo inovação 

social ainda não encontrou consenso na Academia, principalmente pela dificuldade de se definir 

um construto único (MOULAERT et al., 2005; BUTKEVIČIENĖ, 2009; BIGNETTI, 2011; 

BOTERO, 2011). A IS é por vezes tratada como sinônimo de empreendedorismo social ou de 

práticas relacionadas com empresas do terceiro setor. Esse tratamento é limitado, pois exclui 

do escopo a ação do Estado e das empresas privadas. Entretanto, uma característica inerente a 

essas inovações que se apresenta explícita ou implicitamente em todas as definições da 

literatura, é a satisfação de necessidades das pessoas com melhoria da qualidade de vida 

(HOLT, 1971; MUMFORD, 2002; MOULAERT et al., 2005; CAVALLI, 2007; POT; VAAS, 

2008; BUTKEVIČIENĖ, 2009; POL; VILLE, 2009; DAWSON; DANIEL, 2010). 

As inovações sociais bem sucedidas impactam na qualidade de vida das pessoas e 

podem apresentar-se de diversas formas, tais como: microcrédito, cooperativas de consumo, 

movimento do comércio justo, tecnologias sociais e sistema de produção orgânica como o 

Projeto Mandalla (MULGAN, 2006; COSTA et al., 2013).  

Dentro das especificidades do semiárido e considerando os aspectos de melhoria de 

qualidade de vida no meio rural e sustentabilidade ambiental toma-se como pressuposto básico 

que a Inovação Social representada pelo Projeto Mandalla do Ceará satisfaz esses requisitos de 

política pública desenvolvida para a região. Assim emerge a seguinte questão de pesquisa: 
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Quais os possíveis resultados da implementação de um projeto de inovação social no 

semiárido? 

Com esse estudo espera-se contribuir para o entendimento geral do processo de 

implementação de inovações sociais bem sucedidas a partir de agricultores familiares do 

nordeste brasileiro.  

Para o entendimento deste fenômeno, parte-se de entradas qualitativas obtidas 

através da compilação e pesquisa de campo do Projeto Mandalla no Estado do Ceará, utilizando 

também dados secundários como entradas quantitativas. A razão de se combinar os dados 

qualitativos e quantitativos é conseguir entender melhor esse problema de pesquisa convergindo 

tanto os dados de fontes quantitativas quanto de qualitativas (CRESWELL, 2009b; 

TASHAKKORI; TEDDLIE, 2010). 

1.2 Objetivos 

A partir do problema de pesquisa tem-se o objetivo geral de analisar os resultados 

do Projeto Mandalla, sob a ótica da inovação social, no contexto do semiárido do nordeste 

brasileiro, decompondo-o nos seguintes objetivos específicos: 

a. Identificar a partir do Quadro Analítico (framework) de Inovação Social, criado por 

Neumeier (2012), o projeto Mandalla; 

b. Caracterizar as mudanças ocorridas em consequência da implementação do Projeto 

Mandalla, como inovação social, no semiárido do nordeste brasileiro; 

c. Identificar a percepção dos atores sobre os resultados sociais do Projeto Mandalla. 

1.3 Relevância da Pesquisa 

Investigações sobre inovações no campo da Administração tratam geralmente de 

tecnologia, de produtos e de processos. O enfoque social deste termo, entretanto, desperta 

crescente interesse da comunidade científica internacional, principalmente nos Estados Unidos, 

Canadá e Europa. No Brasil, a escassez de estudos sobre inovação social é perceptível 

principalmente na área de estudos organizacionais (MAURER, 2011). 

O tema em destaque ainda não possui consenso na literatura, sendo tratado por 

alguns autores como uma expressão inconsistente (POL; VILLE, 2009), necessitando de maior 

aprofundamento teórico e empírico, especialmente quando relacionado com desenvolvimento 

territorial e impacto sobre a qualidade de vida das pessoas. 
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Além de contribuir para o aprofundamento do conceito e da aplicação da inovação 

social, este trabalho suscitará em vários produtos de interesse para a Academia, Governo e 

Sociedade. Ao Governo, contribuirá para um melhor entendimento da influência das inovações 

sociais permitindo embasar políticas públicas que propiciem a convivência com o semiárido. 

Dentro desta perspectiva, à Sociedade espera-se embasar ações que contribuam efetivamente 

com a melhoria de qualidade de vida dos agricultores familiares. À Academia contribuirá com 

a aplicação de da abordagem de métodos mistos. 

1.4 Estrutura do trabalho 

O presente trabalho está estruturado em cinco seções. A primeira trata dos aspectos 

introdutórios, contextualizando o tema, explicitando o problema de pesquisa, as questões de 

pesquisa, traçando o objetivo geral e os específicos do estudo e apresentando sucintamente os 

aspectos metodológicos da pesquisa.  

Na seção dois é apresentada uma revisão de literatura, deslindando a base conceitual 

e características das inovações sociais e seu processo de consolidação. Ainda nessa seção, o 

suporte conceitual de tecnologia social alicerçará o estudo do Projeto Mandalla.  

Em seguida, a seção três aborda os procedimentos metodológicos utilizados na 

execução do estudo, caracterização da pesquisa, definição da amostra e procedimentos de coleta 

e tratamento dos dados.  

A quarta seção apresenta os resultados descritivos e da análise de conteúdo, visando 

responder a questão de pesquisa e alcançar os objetivos propostos.  

Finalmente, a seção cinco dispõe as considerações finais sobre os seus principais 

achados a partir da análise dos resultados, bem como sugere encaminhamentos para futuras 

pesquisas no âmbito de Inovações Sociais. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Nesta seção são apresentados e discutidos os principais aspectos teóricos correlatos 

aos temas desse estudo: inovação social. Inicialmente, destaca-se a evolução do estudo da 

Inovação Social, considerando sua relação com as Inovações tecnológicas, as diversas 

abordagens de estudo e o processo de consolidação de uma inovação social de sucesso.  

2.1 Inovação 

As inovações sociais preservam as características clássicas da inovação no que se 

refere à busca contínua e experimentação do novo visando solução de problemas a partir da 

combinação de conhecimentos públicos e privados; científicos ou tácitos (DOSI, 1988).  A 

inovação é exaustivamente investigada em diversas perspectivas (BESSANT; TIDD, 2008), 

incorporando análises desde gerenciamento da inovação (BURNS; STALKER, 1961; 

PETTIGREW et al., 2003) até comportamento de indivíduos e grupos dentro das organizações 

((PAULUS; NIJSTAD, 2003; OSBORNE; BROWN, 2011). Entretanto, esses trabalhos, assim 

como os que tratam de modelos econômicos e de mercado (UTTERBACK; ABERNATHY, 

1975; FREEMAN; SOETE, 2000) tomam as questões financeiras como fatores críticos de 

sucesso (DAWSON; DANIEL, 2010). 

Entretanto, a origem grega do termo impõe um sentido pejorativo à Inovação, 

graças seu uso no contexto religioso, desde os anos de 1400. Na década de 1630 o uso da palavra 

relacionada com desvio de comportamento ou de uma contravenção a ordem, foi consolidada 

pelo embate entre o puritano Henry Burton e o Rei Charles I sobre a doutrina e disciplina da 

Igreja aplicada pelos bispos. Esse enfoque se perpetuou pelos séculos XVII e XVIII em 

centenas de documentos que usavam “inovação” com o caráter religioso em seus títulos 

(GODIN, 2012). 

O termo assumiu uma nova conotação, agora política, mas ainda negativa, a partir 

1548 com Edward VI, Rei da Inglaterra, ao dissolver o Parlamento os acusando de inovar. Nos 

séculos seguintes com a Revolução Inglesa e Francesa a inovação se tornou sinônimo de 

métodos violentos e sangrentos para a consolidação de uma “República Utópica” (GODIN, 

2011). 

Em seguida, no século XIX, o vocábulo é aplicado com o cunho de revolução social, 

no qual os “inovadores sociais” subverteriam a ordem contra a propriedade e o capitalismo, tais 
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como, os socialistas franceses durante a revolução de 1830. Apenas no século seguinte o 

vocábulo inovação assumiria seu viés econômico sendo usado para caracterizar a inovação 

tecnológica. (GODIN, 2011). 

O economista Joseph Schumpeter (1934) desenvolve o arcabouço teórico que 

sustenta, até hoje, o conceito de inovação relacionando-a ao desenvolvimento econômico em 

virtude do surgimento de novas tecnologias que se sobrepõem às anteriores em um processo 

dinâmico. O autor elenca cinco tipos de inovação: 

 novos produtos; 

 novos métodos de produção; 

 novos mercados; 

 novas fontes de matéria-prima e outros insumos; 

 novas estruturas de mercado em uma determinada indústria. 

Essas inovações impelem a substituição constante de novos processos, produtos e 

modelos de negócios, conceito conhecido como “destruição criativa”, que surge a partir da ação 

de indivíduos com capacidade empreendedora. Essa ação individual gera um desequilíbrio e 

promove uma readequação de preço-quantidade (SCHUMPETER, 2010). 

O processo de inovação consiste da invenção, inovação e difusão. Neste processo a 

difusão representa além da adoção gradual de novas tecnologias pela população, o seu caráter 

cumulativo de aprimoramento. Nesta fase, tem-se como premissa que melhorias que facilitam 

a adoção e o uso são acopladas às inovações geradas permitindo sua disseminação (BIGGS, 

1990). 

Vale destacar também, os trabalhos empíricos do economista Schmookler  (1966) 

que concluíram que o trabalho inventivo era fruto da demanda por estas invenções e não o 

contrário como acreditava Schumpeter. 

Apesar do termo inovação com cunho social preceder o sentido econômico, alguns 

autores afirmam que Schumpeter é o primeiro a destacar, mesmo que não expressamente, o 

aspecto social como uma forma de garantir a eficácia econômica das inovações tecnológicas 

(ZAFIROVSKI, 2005; CAVALLI, 2007; BUTKEVIČIENĖ, 2009). 

2.2 Inovações Sociais 
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O sociólogo William Ogburn foi, sem dúvida, o primeiro a propor a diferenciação 

entre a invenção técnica e social, quando afirma:  

O uso do termo invenção não se aplica apenas a invenções técnicas, em nosso 

contexto, mas em vez disso compreende invenções sociais tais como a Liga das 

Nações; ele também é usado para denotar a inovações em outras áreas culturais, como 

a invenção de um ritual religioso ou um alfabeto (OGBURN, 1985, p.66, trad. pelo 

autor) 

Entretanto, a questão social de forma explícita, na literatura científica surge pela 

primeira vez nos trabalhos de Taylor (1970) e Gabor (1970) com o termo “inovação social” 

(CLOUTIER, 2003); o primeiro a aborda como satisfação de necessidades ao nível de 

indivíduo, enquanto o segundo trata essas inovações como solução de problemas territoriais. 

2.2.1 Abordagens da Inovação Social 

A Inovação Social na Academia ainda é tratada como um conceito difuso, de 

maneira que, encontra-se diversas abordagens na literatura. Com base em Moulaert et al. (2005) 

e uma uma revisão sistemática de literatura nas bases: “Web of Knowledge”, “Scopus” e 

“Emerald” foram definidos eixos de pesquisa sobre Inovação Social. Desta forma, foram usados 

os descritores “Social” e “Innovation” para a pesquisa no campo assunto, das três bases. O 

período da revisão compreendeu 10 anos, até abril de 2012, totalizando 764 artigos coletados, 

dos quais foram efetivamente selecionados 332. Como resultado a Figura 1 apresenta-se um 

mapa mental que descreve os seis eixos de estudo da IS no mundo: Político, Cultural, 

Desenvolvimento Prático, Empreendedorismo Social e Inovação Organizacional. 

No eixo político a questão principal da Inovação Social é a governança das cidades. 

A criação de novos caminhos de governança devem surgir para suplantar o processo de 

polarização socioeconômica e exclusão social das cidades contemporâneas. Essa abordagem, 

analisa o papel da sociedade civil como agente de coesão das comunidades de uma cidade 

através de um regime de governança democrática (GEROMETTA; HAUSERMANN; 

LONGO, 2005; MOULAERT et al., 2005). 

O eixo cultural considera a IS no campo intelectual e criatividade social. Nessa 

abordagem a teoria engloba artes e criatividade e se preocupa com geração e implementação de 

ideias novas que permitam atingir um ou mais objetivos comuns através das relações e 
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interações interpessoais. Essas inovações não encontram um ambiente específico para 

acontecer, de forma que abrange estruturação de processos de trabalho, melhoria no modo de 

cooperação dos indivíduos, ou até mesmo novas práticas ou métodos de relações comerciais 

(MUMFORD, 2002; MOULAERT et al., 2005). 

Figura   1 – Mapa Mental dos Eixos de Estudos da Inovação Social 

 

Fonte: Adaptado  (MOULAERT et al., 2005) 

O desenvolvimento prático segue a linha territorial, ou seja, oferecendo uma 

perspectiva ampla da aplicação da IS. Essa abordagem destaca a estrutura social como um 

catalisador de mudanças a nível regional, local e de comunidade. A IS é determinada pela 

criação ou modificação de um produto, serviço ou programa que modifique o status quo da 
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sociedade civil com melhoria de qualidade de vida dos participantes (MOULAERT; SEKIA, 

2003; MOULAERT et al., 2005; CHRISTIAENS; MOULAERT; BOSMANS, 2007). 

O eixo do Empreendedorismo Social trata a IS como oportunidades ou novas ideias 

que solucionam problemas sociais e geram lucro para empresas sociais. O entendimento desse 

empreendedorismo como gerador de riqueza para empresas sociais é foco da vertente de estudos 

estadunidenses (DEES; ANDERSON, 2006; GOLDSMITH; GEORGES; BURKE, 2010). 

O sexto eixo que considera IS como sinônimo de Inovação Organizacional possui 

dos vertentes, uma que trata dessas inovações em empresas e preocupa-se com a eficiência do 

sistema através da potencialização de seu Capital Social (SCHUMPETER, 2010). O outro 

caminho se debruça sobre a perpetuação de organizações sem fins lucrativos, garantindo assim 

que seu resultados possam ser aproveitados por várias gerações (DAMANPOUR, 1991). 

2.2.2 Definições de Inovação Social 

Segundo Botero (2011) a definição desse termo é uma crítica à noção tradicional 

de inovação (produto, processo, mercado e organização) como a sugerida no Manual do Oslo 

(OCDE, 2005). O Quadro 1 apresenta definições do termo por diversos centros de pesquisas 

mundiais. 

Quadro   1 – Definições de Inovação Social 
Instituição Definição 

Centre for Social 

Innovation 

(Canadá) 

Novas ideias que tem a capacidade de alterar os rumos sociais, econômicos e ambientais 

beneficiando pessoas e o planeta. Ideias que rompem com as estruturas atuais agindo 

como transformadoras do sistema. 

Discovers Social 

Innovation  

(British Council -

China) 

Novas ideias que visem a metas sociais, atendendo as necessidades da sociedade através 

de serviços, produtos e organizações. 

Instituto de 

Inovação Social 

da Grécia 

Processo de identificação riscos e problemas da sociedade moderna e a procura por 

soluções alternativas. Ideias que melhorem a qualidade de vida e oportunidades 

econômicas. Foco no emprego e condições de trabalho, proteção social e 

desenvolvimento local. 

MIT 

Inovação social se refere a atividades e serviços inovadores que são motivados pela meta 

de um encontro com a necessidade social e que se difunde predominantemente entre as 

organizações que têm como primeiro propósito o social. 

Observatório da 

Inovação Social – 

EBAPE /FGV 

Capacidade de transformar relações de poder, resultando na expansão da cidadania e a 

redução da exclusão social; a construção de novos sujeitos políticos; a transformação das 

práticas e processos de gestão pública; e o desenvolvimento de novos instrumentos e 

metodologias de planejamento, tomada de decisões, implementação e avaliação de 

políticas públicas. 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir da revisão de literatura 

O quadro 1 evidencia que encontra-se as mais variadas definições de Inovação 

Social, a partir, demonstram que o conceito de inovação social ainda não está consolidado. 
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Contudo, algumas características como novidade, intangibilidade e incerteza são geralmente 

pontos comuns na literatura acadêmica sobre o assunto. O Quadro 2 captura definições dessas 

características que permitirão classificar mudanças sociais como inovação. 

Quadro   2 – Características da inovação social 

Característica Definição Autores 

Novidade 

Nova percepção subjetiva dos atores envolvidos, mudanças de 

atitudes, podendo ser a imitação ou novo método que faça 

sentido, a partir de uma nova ideia ou conhecimento. 

Moulaert et al (2005) 

 

Intangibilidade 

Nova ideia, projeto, conhecimento, mudança de relações 

sociais. Criação valor social, serve o bem público, melhora a 

vida das pessoas de alguma forma, levando a mudança 

transformadora na sociedade. Benefício material como 

resultado secundário.  

Moulaert et al (2005) 

Incerteza 

Alto grau de incerteza na implementação de inovações. 

Organizações e indivíduos reagem a inovação de diversas 

formas e seus impactos podem gerar abandono ou adoção total. 

Danziger (2004) 

Onipresença 

Pode ocorrer em qualquer lugar – ONGs, governo, negócios, 

fundações, academia, comunidade, indivíduos, ou alguma 

combinação destes. 

Minks (2011) 

Fonte: Elaborado pelos autores com base em Butkevičienė (2009) 

No Quadro 2, a definição de novidade se apresenta como uma nova percepção 

subjetiva dos atores envolvidos sobre uma mudança de atitude, que pode se expressar por uma 

ideia, novo método ou uma nova forma de fazer algo que faça sentido para a sociedade. A 

princípio, essas mudanças representariam inicialmente algo intangível, como o conhecimento, 

entretanto como resultado a modificação poderia resultar em um benefício material 

(MOULAERT et al., 2005). Apesar dos benefícios gerados, como em qualquer inovação a 

reação dos indivíduos ou organizações às mudanças implicam em um alto grau de incerteza na 

implementação, por conseguinte, no sucesso das inovações (DANZIGER, 2004). 

Essas características inerentes à inovação social não se apresentam de forma 

estática, necessitando de uma sequência de etapas que promovam sua implementação. De 

acordo com Neumeier (2012), este processo da inovação social pressupõe as seguintes fases: 

 problematização: uma ideia, um problema de natureza interna, ou resultado de 

influências externas, motiva a um ator, ou um grupo pequeno de atores gerarem 

mudanças de comportamentos, percepções ou atitudes questões internas; 

 expressão de interesse: a partir de contato com os atores iniciais, outros atores podem 

identificar uma vantagem em imitar ou adotar esses novos comportamentos e 

atitudes; 

 delineamento e coordenação: o desenvolvimento de uma rede de atores negociam 

estas novas formas de ação. De maneira que, podem ganhar novos contornos e se 
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desenvolver em direção distinta da inicialmente esperada. Além disso, podem gerar 

novas redes de colaboração. 

No final da última etapa identifica-se um ponto de inflexão no processo, 

significando o sucesso ou o fracasso da inovação social. Em caso de implementação bem 

sucedida da inovação social, uma massa crítica de atores imitam ou adotam a nova ação 

representando que a aceitação do grupo e consequente melhoria tangível é observada. Por outro 

lado, se não apresentar novos adeptos além do grupo inicial, e nem uma melhoria tangível a 

ação é abandonada, considera-se então, uma implementação fracassada. A figura 1 apresenta 

um modelo visual deste processo de inovação social. 

Figura   2 – Processo de Inovação Social 

 
Fonte: Adaptado de Neumeier (2012) 

O processo ilustrado pela Figura 1 para atingir o sucesso deve satisfazer algumas 

condicionantes que se apresentam como aspectos culturais, econômicos e tecnológicos. Um 

processo dinâmico sofre a ação de variáveis externas que impactam de forma positiva e negativa 

nos resultados das inovações. Essas variáveis geralmente estimulam os atores e as organizações 

a reagirem contra a adoção completa da nova forma de agir (BUTKEVIČIENĖ, 2009). Assim, 

o Quadro 3 apresenta os aspectos condicionantes de sucesso das inovações sociais ao mesmo 

tempo em que define a aplicação dos conceitos. 
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Quadro   3 – Aspectos condicionantes de sucesso da inovação social. 

Aspectos Definição Autores 

1. Aceitação cultural 
Superar barreiras culturais é um fator 

determinante para o sucesso de inovações 

Moulaert et al(2005);Dawson e 

Daniel (2010); Howaldt e 

Schwarz (2010) 

2. Sustentabilidade 

Econômica 

A dimensão econômica, apesar de não 

determinante, é um fator condicionante à 

medida que promove o interesse em iniciar e 

continuar com o processo de inovação social 

Howaldt e Schwarz (2010); 

Murray, Calier-Gracie e Mulgan 

(2010) 

3. Viabilidade  

Tecnológica 

A inovação social pressupõe a viabilidade 

técnica, ou seja, capacidade de existir no meio 

tecnológico de seu contexto. 

Howaldt e Schwarz (2010) 

4. Compartilhamento  

de conhecimento 

Os conhecimentos explícitos e tácitos 

promovem a criação de inovação social. 
Andersen (2008) 

5. Empreendedorismo  

Individual 
Agente gerador e facilitador de mudanças. Andersen (2008) 

6. Capital social 

Relacionado com características informais da 

organização que favorecem as redes sociais de 

se imbricar, aumentando o nível de cooperação 

entre seus atores e sua eficiência. 

Englobarelações entre indivíduos, normas 

cívicas, obrigações e credibilidades recíprocas. 

Granovetter (1985); Coleman 

(1988); Fukuyama (1999); 

Putnam (2000);Balestrin e 

Verschoore (2008) 

7. Iniciativas  

bottom-up 

Ações criativas desenvolvidas pela base da 

organização no incremento ou 

desenvolvimento de inovações sociais 

alcançam resultados mais profícuos. Entretanto 

as ações top-down não podem ser 

negligenciadas, principalmente quando ligadas 

ao fomento para facilitar atividades “bottom-

up” 

Moulaert et al (2005); Neumeier 

(2012); Butkevičienė (2009) 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Butkevičienė (2009). 

Todos os aspectos descritos no Quadro 3 importam no desafio de continuidade da 

inovação, seja ela social, de negócio ou bifocal (POL; VILLE, 2009), é pautado em um processo 

de construção que deve buscar transpor as barreiras culturais, impostas pela sociedade, além de 

suplantar as necessidades econômicas e tecnológicas para sua aplicação. De tal forma, essa 

continuidade deve representar uma persistente melhoria de qualidade de vida para os atores 

sociais envolvidos. 
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3 METODOLOGIA 

A pesquisa é um processo de captação e compreensão das complexidades da 

experiência humana. O objetivo da pesquisa é descrever e compreender um campo, prática ou 

atividade (PACKER, 2011). Adler, Clark e Adler (2011, p.16) sugerem que “métodos de 

pesquisa social podem ajudar a explorar, descrever e explicar os aspectos do mundo social, bem 

como avaliar se determinados programas ou políticas realmente funcionam”. 

A partir do entendimento teórico das Inovações Sociais, esta seção deslinda o 

caminho percorrido para a realização da pesquisa, através da descrição da metodologia aplicada. 

Os procedimentos ora descritos foram selecionados em consonância com os objetivos geral e 

específicos definidos na seção 1.2. O trabalho toma como modelo de referência o quadro de 

trabalho definido por Neumeier (2012) na Figura 1, que define o processo de inovação social 

de sucesso. 

Nessa seção, destacam inicialmente as características e enquadramento da pesquisa. 

Em seguida, são apresentados os projetos participantes da amostra e o período de abrangência 

do presente estudo. E por fim, os procedimentos de coleta e de análise de dados, contendo 

também as bases para codificação dos dados. 

3.1 Natureza do estudo 

Alinhado com os objetivos da pesquisa, as percepções das experiências 

relacionadas aos entrevistados em seus projetos agroecológicos serão estudados. Isso indica que 

a pesquisa é de natureza exploratória e descritiva (BORDENS; ABBOTT, 2011; RUBIN; 

BABBIE, 2011). 

A pesquisa exploratória visa investigar os fenômenos pesquisados com objetivo 

principal de desenvolver o conhecimento em uma área que é pouco compreendida. Esta 

pesquisa pode gerar ideias para futuras pesquisas e levar a identificação e/ou a determinação de 

categorias de significado. Além disso, busca identificar relações plausíveis que possibilitem 

modelar o fenômeno (BORDENS; ABBOTT, 2011; RUBIN; BABBIE, 2011). O estudo 

também é descritivo por natureza, haja vista, documenta e descreve a complexidade dos 

fenômenos, a influência de diferentes personalidades, as diferenças de opiniões sobre questões 

e como a estas influenciam nos resultados (JACKSON, 2011), bem como no processo de como 

os dados são coletados (BORDENS; ABBOTT, 2011).  
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O desenho da pesquisa é a direção do pesquisador durante sua investigação, 

indicando todas as decisões necessárias no estudo (CRESWELL, 2009b), buscando suporte nos 

paradigmas de interpretação para entender o fenômeno como um todo (JACKSON, 2011). 

Assim o presente trabalho sustenta-se na concepção filosófica pragmática ao tentar entender o 

problema de pesquisa utilizar-se-á de todas as abordagens aplicáveis, sejam quantitativas ou 

qualitativas (CHERRYHOLMES, 1992; MORGAN, 2007). Nesse estudo, a dependência da 

trajetória e do contexto das inovações sociais (MOULAERT et al., 2005) aponta para a 

utilização de um método exploratório de natureza qualitativa para explicar o fenômeno, 

entretanto um estudo quantitativo enriquece a descrição dos participantes da amostra. 

3.2 Estratégia da pesquisa 

Historicamente, as abordagens quantitativas e qualitativas são paradigmas distintos 

e a decisão do pesquisador em utilizá-las é condicionada ao objeto e objetivo da pesquisa. Essa 

visão vem se alterando nos últimos anos impactando nos propósitos, visão de mundo e métodos 

de estudo na pesquisa social e comportamental (TASHAKKORI; TEDDLIE, 2010). A 

combinação dessas abordagens, denominada de métodos mistos (CASTRO et al., 2010), 

representam uma alternativa que permite utilizá-las em conjunto, mesmo sem resolver os 

potenciais conflitos paradigmáticos (YIN, 2011). 

Os métodos mistos se apropriam do paradigma pragmático, entendendo que na 

pesquisa o ponto fulcral são os resultados, e não a adequação do método a uma determinada 

visão de mundo. A palavra pragmatismo foi inventada para expressar uma máxima da lógica, 

na qual, os conceitos são analisados a partir da atribuição a uma prática concebível de uma 

consequência deliberada que o confirmará ou o negará (PIERCE, 1905).Pragmatismo também 

valoriza a democracia, liberdade, igualdade e o progresso, e como tal, direciona esforços em 

responder perguntas de pesquisa que resolvam problemas reais (FEILZER, 2010; CRESWELL; 

PLANO CLARK, 2011). A flexibilidade deste paradigma, que não se prende ao fenômeno 

precedente e nem ao consequente, mas as possibilidades de ação (DEWEY, 1931) apoia a 

adoção de elementos de outros paradigmas (CHERRYHOLMES, 1992). Adequar um projeto 

de pesquisa a um simples paradigma é ser simplista, visto que os paradigmas podem se 

complementar durante a emergência dos dados (MORROW, 2007). Entretanto, o tratamento 

dos dados quantitativos e qualitativos em domínios separados é um problema comum nas 

pesquisas com métodos mistos (BRYMAN, 2007). Uma característica essencial desses estudos 
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é manter as características de estudo único, respondendo questões que requeiram 

complementariedade de evidências e métodos qualitativos e quantitativos (YIN, 2006, 2011). 

Atualmente, o campo de métodos mistos continua em plena expansão de maneira 

multidisciplinar (CRESWELL, 2009a), e vários pesquisadores realizam um esforço para 

definir, documentar e classificar as pesquisas de métodos mistos (YIN, 2011). Uma 

classificação amplamente aceita é a de Tashakkori e Teddlie (1998), que divide em três 

diferentes tipos essas pesquisas:  

 Projeto de pesos equivalentes (sequencial ou concomitante); 

 Projeto de dominante/menos dominante (sequencial ou paralelo) 

 Abordagens de uso multinível 

Creswell e Plano (2011) classificam seis grandes tipos de projetos de métodos 

mistos: convergente em paralelo (triangulação); explanatório sequencial; exploratório 

sequencial; incorporada concomitante; transformativa e multifases. 

Apesar das diversas tipologias de classificação dos métodos mistos e utilização de 

termos diversos por diferentes autores, existem mais similaridades que diferenças entre elas 

(CRESWELL; PLANO CLARK, 2011). Convém considerar diversos aspectos que influenciam 

o planejamento desses estudos, principalmente: a distribuição do tempo, a atribuição de peso, 

a combinação e a teorização (CRESWELL, 2009b). 

A decisão de distribuição do tempo refere-se ao relacionamento temporal na coleta 

e análise dos dados quantitativos e qualitativos (CRESWELL; PLANO CLARK, 2011), ou seja 

se o processamento dos dados ocorreram em sequência ou paralelamente (TASHAKKORI; 

TEDDLIE, 2010; CRESWELL; PLANO CLARK, 2011). Nesse estudo, adota-se o desenho 

concomitante, alinhando-se com Creswell e Plano Clark (2011) que sugerem que esta é a 

melhor escolha quando busca-se tirar vantagem da triangulação dos dados e incorporação das 

análises. 

Enquanto isso, a escolha da prioridade refere-se ao grau de importância atribuído 

aos dados quantitativos e qualitativos para responder as questões da pesquisa (CRESWELL; 

PLANO CLARK, 2011). Em pesquisas concomitantes a prioridade atribuída pode ser de pesos 

iguais tanto para dados quantitativos quanto para qualitativos, ou peso desiguais com um deles 

mais importante para responder as questões de pesquisa (CRESWELL; PLANO CLARK, 

2011). Nesse estudo, prioriza-se a abordagem qualitativa. A decisão é influenciada basicamente 

pelo objetivo da pesquisa de explorar as Inovações Sociais. Os métodos qualitativos, e 
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principalmente, o estudo de caso é indicado como poderosa ferramenta quando o fenômeno 

estudado é altamente complexo e o arcabouço teórico é restrito (BENNETT; ELMAN, 2006; 

DUL; HAK, 2008). 

O terceiro aspecto, a combinação, indica como os dados quantitativos e qualitativos 

são relacionados, evitando que os dados sejam tratados em domínios diferentes não se 

integrando (BRYMAN, 2007; CRESWELL, 2009b). Nesta dissertação ambos os dados 

quantitativos serão incorporados aos qualitativos desde a coleta até a análise, ou seja, os 

primeiros desempenharam um papel de apoio, em conformidade com Creswell (2009b). 

O aspecto final a ser considerado, a teorização, questiona se uma perspectiva teórica 

abrangente perpassa todo o projeto (CRESWELL, 2009b). Nessa investigação, apesar do 

campo de estudo da Inovação Social ainda encontrar-se difuso escolhe-se o eixo de 

desenvolvimento territorial (MOULAERT et al., 2005), utilizando-se do modelo de Neumeier 

(2012) como direcionador da pesquisa. 

Em suma, utilizar-se-á de uma estratégia de métodos mistos no intuito de utilizar 

dados quantitativos para corroborar com os achados qualitativos visando reforçar a validade 

interna da pesquisa, validade externa dos resultados e validade dos construtos teóricos usados 

na análise (SHAH; CORLEY, 2006). Além disso, essa escolha metodológica é também 

influenciada por questões práticas, haja vista, a necessidade do pesquisador de amplificar os 

dados neste estudo. De tal sorte, adequa-se ao propósito da investigação uma estratégia 

incorporada concomitante de métodos mistos, conforme a figura 3 apresenta. 

  

Figura   3 – Estratégia incorporada concomitante de métodos mistos. 

 

Fonte: Adaptado de Creswell (2010) 

 

 Esse modelo apresentado na figura 3 representa a combinação de dados 

quantitativos para complementar um abordagem qualitativa predominante, sem necessidade de 
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técnicas estatísticas robustas em processo de coleta simultâneo (CRESWELL, 2009b; 

TASHAKKORI; TEDDLIE, 2010; SILVERMAN, 2011) que explorará as inovações sociais a 

partir de um estudo de caso. 

O estudo de caso como modelo de pesquisa empírica trata de um fenômeno da vida 

real com limites não claramente definidos entre este e o contexto analisado, entretanto o 

pesquisador tem pouco controle sobre o objeto e basicamente busca responder a questões de 

ordem “como” e “porque os eventos ocorrem” (YIN, 2009). Foca em descrição, entendimento, 

predição de um indivíduo ou característica unitária (YIN, 2009; WOODSIDE, 2010). 

Segundo Woodside (2010), no estudo de caso, a coleta de dados para atingir um 

nível de profundidade adequado envolve o uso de métodos de pesquisa cruzando vários 

períodos de tempo, ou seja, o uso da triangulação. Geralmente a triangulação deve incluir:  

1) observação direta no loco da pesquisa;  

2) sondagens junto aos participantes do caso buscando explicações e interpretações 

para os dados obtidos; 

3) análise dos documentos escritos e do ambiente do caso. 

Segundo Yin (2009), estudo de caso é empírico por natureza, tratando de um 

fenômeno da contemporaneidade em um contexto conhecido, podendo ser único ou múltiplo. 

O estudo de casos múltiplos ganha força, nos últimos anos, pois pode oferecer maior robustez 

aos estudo e permitir comparações. Entretanto mesmos nesse tipo de delineamento sempre se 

inicia de um caso único analisado com profundidade antes da realização de comparações 

(FLICK, 2009). A opção por estudo de caso único nessa dissertação se justifica pela 

especificidade do tema e as características claramente definidas do estudo para a coleta de 

evidências que permitam desvelar estruturas ocultas à inovação social de forma robusta e 

confiável (YIN, 2009). 

Vale salientar que, apesar da tratar-se de um estudo de caso único o mesmo é 

constituído por múltiplas unidades de análise: em nível de indivíduos, de projetos individuais e 

do projeto do Governo do Ceará. 

As sondagens foram realizadas a partir de entrevistas semiestruturadas face a face, 

com utilização de gravador de aúdio, permitindo assim uma recuperação histórica dos eventos, 

ao mesmo tempo facilitando o controle do pesquisador (CRESWELL, 2009b; WOODSIDE, 

2010), seguindo o roteiro de entrevistas apresentados no Apêndice A. O roteiro foi baseado no 

framework proposto por Neumeier (2012) na Figura 1 e Butkevičienė (2009).  
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3.3 População e Amostra do estudo 

A população deste estudo compreende 164 Projetos Mandallas relacionados na 

Secretaria de Desenvolvimento Agrário no Relatório Anual de 2011 de acordo com a 

distribuição geográfica. No Quadro 4 observa-se que as unidades de projeto estão distribuídas 

nas macrorregiões do Cariri, Chapada da Ibiapaba, Jaguaribe, Maciço de Baturité, 

Metropolitana de Fortaleza, Sertão Central, Sertão Centro – Sul, Sertões de Canindé, Sertão dos 

Inhamuns e Vale do Curu/Aracatiaçu. 

Quadro   4 – População da pesquisa 
Macrorregião Municípios Und 

Cariri Araripe, Barbalha, Jardim, Mauriti, Milagres , Porteiras e Salitre 27 

Chapada Ibiapaba Viçosa do Ceará, Croatá, Ibiapina e Tianguá 21 

Jaguaribe Jaguaretama e Morada Nova 12 

Maciço de Baturité Ocara e Baturité 12 

Metropolitana de 

Fortaleza 

Pacajus 04 

Sertão Central Irapuan Pinheiro, Milhã, Piquet Carneiro, Senador Pompeu e Solonópole 17 

Sertão Centro-Sul Acopiara, Umari, Lavras da Mangabeira, Saboeiro, Carius e Iguatu 18 

Sertões de Canindé Caridade, Paramoti, Canindé e Madalena 27 

Sertão dos Inhamuns Quiterianópolis e Tamboril 18 

Vale do Curu / 

Aracatiaçu 

Curu e General Sampaio 08 

Fonte: Dados da Pesquisa 

A amostra foi selecionada respeitando-se a distribuição das macrorregiões do 

Quadro 6. As características fundamentais para a determinação da amostra da pesquisa são as 

seguintes: 1) projeto com movimentação físico-financeiro; 2) pelo menos uma família do grupo 

não participe de outro projeto; 3) e termo de consentimento esclarecido de participação na 

pesquisa assinado. A Figura 4 ilustra as etapas para a definição da amostra da presente pesquisa. 

Figura   4 – Procedimentos para a definição da amostra. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor.  

3ª etapa

Assinatura do termo de consentimento esclarecido

2ª etapa

Confirmação de atendimento dos critérios 1 e 2 

1ª etapa

Verificação dos convênios estabelecidos entre governo e associação
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Os procedimentos descritos na Figura 4 serão também registrados como dados 

quantitativos para a pesquisa. A recusa em participação na pesquisa, bem como o percentual de 

projetos que foram contratados, mas que não iniciaram carecem de análise qualitativa 

subsequente. 

3.4 Coleta e tratamento dos dados 

Yin (2009) explana que os dados para estudos de caso podem vir de diferentes 

fontes de evidências, incluindo documentos, arquivos, registros, entrevistas, dentre outros. 

Neste estudo, a entrevista em profundidade é empregada como a principal abordagem para 

coletar dados qualitativos, complementados com documentos como relatórios anuais. 

Entrevistas oferecem oportunidades para explorar a compreensão e significados em 

profundidade (ARKSEY; KNIGHT, 1999). Assim, é muito apropriado para este estudo, em que 

o pesquisador quer obter informações ricas e detalhadas processo de implantação de uma 

Inovação Social de sucesso. Yin (2011) classifica as entrevistas em dois tipos: entrevistas 

estruturadas e entrevistas qualitativas. Neste estudo como apresentado no apêndice A, a 

entrevista qualitativa foi escolhida, haja vista, que alinhado com Yin (2011) esse tipo de 

entrevista com roteiro semi-estruturado permite uma maior interação com o entrevistado por 

não seguir uma sequência fechada de perguntas. 

As entrevistas foram realizadas na Secretaria de Desenvolvimento Agrário e nas 

unidades dos projetos localizados, conforme Quadro 5, em: Mauriti, Viçosa do Ceará, 

Jaguaretama, Baturité, Senador Pompeu, Canindé e Tamboril.  

Quadro   5 – Atores entrevistados 
Entrevista Macrorregião Municípios Local da Entrevista 

E1 Cariri Mauriti Na propriedade 

E2 Chapada Ibiapaba Viçosa do Ceará Na propriedade 

E3 Jaguaribe Jaguaretama Na propriedade 

E4 Maciço de Baturité Baturité Na propriedade 

E5 Sertão Central Senador Pompeu  Na propriedade 

E6 Sertões de Canindé Canindé Na propriedade 

E7 Sertão dos Inhamuns Tamboril Na propriedade 

E8 Coordenador do Projeto na SDA Todos os municípios DAS 

E9 Agente de ATER Baturité DAS 

E10 Vale do Curu / Aracatiaçu Curu e General Sampaio Na propriedade 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Essas entrevistas foram realizadas com utilização de gravador de áudio digital, 

permitindo assim uma recuperação histórica dos eventos, ao mesmo tempo, facilitando o 
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controle do pesquisador (CRESWELL, 2009b; WOODSIDE, 2010). A gravação totalizou sete 

horas e vinte e três minutos, com uma média de quarenta e dois minutos por entrevista. A coleta 

de dados foi realizada nos meses de março e abril de 2012. 

A coleta dos dados foi realizada a partir de documentos disponibilizados pela 

Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará, além da observação e entrevista a 

partir de uma estratégia de pesquisa de estudo de caso. 

Cabe ressaltar, a necessidade de adequação do vocabulário e linguagem do 

pesquisador durante as entrevistas com grupos com experiências e cultura distintas. Essas 

entrevistas serão realizadas com o coordenador do PM na Secretaria de Desenvolvimento 

Agrário, agentes de assistência técnica e extensão rural (ATER) e com as famílias participantes 

dos projetos. 

Na fase de organização e preparação dos dados, as entrevistas foram transcritas, os 

documentos físicos digitalizados e os diários de campo digitados, para que possam ser dispostos 

em tipos diferentes por fonte de informação, seguida de uma leitura dos dados CRESWELL 

(2009b). Inicia-se então a fase de codificação, que consiste reunir o material em blocos ou 

segmentos de texto, antes de impor significado aos dados (ROSSMAN; RALLIS, 2003). 

As entradas quantitativas foram obtidas a partir da aplicação de um questionário 

respondido por 63 agricultores familiares de um universo de 164 projetos mandalla relacionados 

na Secretaria de Desenvolvimento Agrário (SDA), em 2012. 

Para complementar as conclusões possibilitadas pela análise qualitativa das 

entrevistas quanto ao terceiro objetivo específico, foi utilizado um questionário, Apêndice B, 

com 25 afirmativas, que foi aplicado aos humoristas atuantes na economia criativa do humor 

cearense.  

A aplicação do questionário se deu pessoalmente e ou foi aplicado pelos agentes de 

assistência técnica e extensão rural, meses de março à junho de 2013 e obteve retorno de 82 

agricultores familiares, dos quais foram eliminados 19 questionários que se apresentaram 

incompletos. A coleta foi realizada na propriedade dos respondentes depois de assentirem em 

participar. O uso do questionário permitiu quantificar a percepção dos usuários do Projeto 

Mandalla a partir das características proposta por Neumeier (2012) e Butkevičienė (2010), 

conforme apresentado o Apêndice C. 

O questionário é, assim, composto de três blocos. O primeiro busca mensurar a 

percepção dos atores com relação as características e o processo de inovação social. O segundo 
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investiga os fatores condicionantes de sucesso das IS. O terceiro bloco capta a visão dos 

adotantes sobre os resultados obtidos com a inovação. De modo geral o questionário é composto 

por escala de sete pontos, a Escala Likert, com a utilização dos pólos “concordo totalmente” até 

”discordo totalmente” em um contínuo; entretanto utiliza-se também perguntas com uma única 

resposta. As afirmações do questionário estão relacionadas de forma direta às categorias de 

análise dos dados. 

A análise dos dados primários obtidos através das entrevistas, diário de campo e 

dos dados secundários será realizada a partir de um quadro analítico genérico para inovações 

sociais no ambiente rural brasileiro a partir dos modelos de processo de inovação social de 

Neumeier (2012) e desenvolvimento local de Butkevičienė (2009). 

3.5 Tratamento e análise de dados 

Os dados depois de transcritos foram analisados por meio da técnica de análise de 

conteúdo  

O quadro conceitual, guiando o estudo (Figura 3) apresentou conceitos que eram de 

interesse para o estudo desta forma, os dados foram examinados para discernir como estes 

conceitos influenciaram. No entanto, o investigador não limitou a codificação e análise a estes 

conceitos acrescentando as características e os fatores condicionantes de sucesso das IS. 

A análise de dados compreendeu codificação aberta, axial e seletiva (STRAUSS; 

CORBIN, 1990). Inicialmente foi realizada a codificação aberta para encontrar conceito que 

emergissem dos dados. Nesse momento, utilizando-se de um método de comparação 

(CHARMAZ, 2006) contratou-se esse códigos com os previamente identificados na literatura, 

integrando-os a conceitos maiores quando em concordância. No passo seguinte verificou-se a 

confiabilidade da codificação eliminando subcategorias desnecessárias para o estudo. A partir 

desse resultado utiliza-se da codificação axial e seletiva para identificar a adequação e suas 

interrelações dos dados codificados com os conceitos delineados no framework.  

A partir dos quadro analíticos Neumeier (2012) e Butkevičienė (2009), as 

categorias resultantes foram:  

1) novidade;  

2) intangibilidade;  

3) incerteza; 
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4) Onipresença 

5) Problematização 

6) Expressão de interesse 

7) Delineamento e coordenação 

8) Melhoria da qualidade de vida 

9) aceitação cultural 

10) Sustentabilidade econômica 

11) Viabilidade tecnológica 

12) Compartilhamento de conhecimento 

13) Empreendedorismo (individual) 

14) Capital social 

15) Iniciativas “bottom-up” 

A análise dos dados primários obtidos através das entrevistas, diário de campo e 

dos dados secundários será realizada a partir do modelo de processo de inovação social de 

Neumeier (2012). 
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4 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROJETO MANDALLA 

O Projeto Mandalla é uma iniciativa de produção de alimentos agroecológica 

voltada para agricultores de modo familiar. Nesta seção contextualizaremos o estudo 

apresentando a estrutura das mandalas. 

4.1 Agricultura Familiar 

Relegada ao segundo plano até a virada do século, e até mesmo esquecida, pelo 

Estado, a agricultura familiar e a sua base fundiária – a pequena propriedade – sobreviveu em 

meio à competição de condições e recursos orientados para favorecer a grande produção e a 

grande propriedade – setores privilegiados no processo de modernização da agricultura 

brasileira (CARNEIRO, 1997).  

A agricultura familiar é uma forma de produção onde predomina a interação entre 

gestão e trabalho. São os agricultores familiares que dirigem o processo produtivo, dando ênfase 

na diversificação e utilizando o trabalho familiar, eventualmente complementado pelo trabalho 

assalariado. 

Especialmente no campo agrícola, as políticas públicas para os agricultores 

familiares no Brasil, inclusive o Programa Nacional de Agricultura Familiar (PRONAF), 

resultaram de reivindicações e pressões de suas organizações e representações de classe e de 

lutas sociais, durante muitos anos. A concepção e execução do Pronaf contemplam a 

participação de organizações dos agricultores. Estas mudanças expressam uma nova visão do 

significado e do papel da agricultura familiar no Brasil, sobretudo para o desenvolvimento 

sustentável (GEHLEN, 2004). 

O Pronaf (BRASIL, 1996) é criado no Brasil com a ambição de proporcionar 

suporte às demandas dos trabalhadores. Sustentado em um modelo de gestão social em parceria 

com os agricultores familiares e suas organizações, representando um considerável avanço em 

relação às políticas anteriores, desafiando-se a construir um novo paradigma de 

desenvolvimento rural para o Brasil, sem os vícios do passado.  

O Pronaf (BRASIL, 1996) promove negociações de políticas públicas com órgãos 

setoriais, o financiamento de infraestrutura e serviços públicos nos municípios, o financiamento 

da produção da agricultura familiar (por meio do crédito rural), e a profissionalização dos 

agricultores familiares. 
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Para Carneiro (1997), eleger a agricultura familiar como protagonista da política 

orientada para o desenvolvimento rural, apesar de todos os impasses da ação pública, não deixa 

de ser um indicativo de mudanças na orientação (ao menos no discurso) do governo em relação 

à agricultura e aos próprios agricultores. Esta afirmação pode ser ainda mais aceita quando se 

pretende ampliar o conceito de desenvolvimento com a noção de sustentabilidade, incorporando 

outras esferas da sociedade além da estritamente econômica, tais como: a educação, a saúde e 

a proteção ambiental (BRASIL, 1996). 

De acordo com dados do IBGE (2006), a agricultura familiar representa 84,4% das 

propriedades rurais do país, é responsável por 38% do valor bruto da produção agropecuária 

nacional e representa 75,7% da população ocupada na agricultura.  

A agricultura familiar é responsável por garantir boa parte da segurança alimentar 

do País, como importante fornecedora de alimentos para o mercado interno, produzindo: 87% 

da produção nacional de mandioca, 70% da produção de feijão, 46% do milho, 38% do café, 

34% do arroz, 58% do leite, possuíam 59% do plantel de suínos, 50% do plantel de aves, 30% 

dos bovinos, e produziam 21% do trigo. A cultura com menor participação da agricultura 

familiar foi a da soja (16%), um dos principais produtos da pauta de exportação brasileira 

(IBGE, 2006).  

Estes resultados são relevantes, considerando que até meados do século passado as 

políticas governamentais estavam voltadas para o processo de industrialização e, somado a isto, 

houve o processo de mecanização na agricultura que agravou as condições sociais no campo, 

além da ausência de uma política de concessão de crédito rural abrangente.  

Não é de hoje que o nordeste brasileiro apresenta um cenário desconfortável, e em 

muitos casos, uma situação precária de sobrevivência para habitantes e agricultores da região. 

O contexto social, histórico e geográfico da região contribui para essa realidade, que apresenta 

inúmeras dificuldades para a implantação e continuidade dos agronegócios. 

Em suma, faz-se necessário considerar a pluriatividade como uma condição para 

manter a população no campo e também para viabilizar as pequenas unidades produtivas que 

não conseguem, por motivos vários, responder integralmente às demandas do mercado, 

sustentando-se exclusivamente na atividade agrícola (CARNEIRO, 1997).  

Atualmente, o mercado busca satisfazer requisitos de garantia de saúde para o 

consumidor e qualidade do alimento obrigando os negócios agrícolas, inclusive a agricultura 

familiar, a buscar alternativas inovadoras (ZUIN et al., 2006). Dentre estas alternativas 
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inovadoras e adequadas ao clima da região Nordestes aparece “o Projeto Mandalla como um 

sistema de produção que integra atividades produtivas que vão desde a piscicultura, avicultura 

até olericultura” (CEARÁ, 2010).  

4.2 Projeto Mandalla 

De uma forma geral, sua função primordial é gerar transformações sociais a partir 

da democratização do conhecimento e fomento ao desenvolvimento de empreendimentos 

sustentáveis, “capacitando para a produção responsável e educando para o consumo consciente” 

(DHSA, 2011).  

O PM tem como missão transformar potencialidades de indivíduos e comunidades 

em empreendimentos economicamente rentáveis, socialmente responsáveis e ambientalmente 

sustentáveis, capacitando para a produção responsável e educando para o consumo consciente. 

Para a “Agência Mandalla” (DHSA, 2011), a “mandalla” é um modelo que 

representa um sistema que proporciona a reestruturação econômica de um ambiente e a 

facilitação e promoção de um ferramental estratégico simplificado, culminando no 

reaproveitamento racional de desperdícios do capital humano natural local. Trata-se de um 

método participativo de planejamento e organização da produção agrícola, o qual evolui de uma 

forma circular e concêntrica para um sistema associativo de agroindustrialização, fortalecendo 

as unidades de produção familiar rural e urbana e promovendo a reestruturação econômica, 

social e ambiental de comunidades em seus municípios. Dessa forma o PM contribui para a 

erradicação da miséria e da fome, da desertificação, da pobreza e da inchação periférica dos 

grandes centros urbanos e outras consequências LABAD e RODRIGUES (2006). 

É no âmbito das tecnologias sociais que se insere o Projeto Mandalla, foco deste 

estudo. Conforme o dicionário Houaiss(2011) da língua portuguesa, a palavra “mandala” tem 

sua origem etimológica do sânscrito e significa círculo. Por extensão, a teoria jungiana da 

psicologia refere-se a um “círculo mágico” que representa a luta pela unidade do “eu”. 

Segundo Messiano e Dias(2008), o Projeto Mandalla de produção é uma tecnologia 

social que: utiliza tecnologia simples e de baixo custo valoriza as tradições e costumes locais; 

é implantada em pequenas propriedades rurais; produz alimentos orgânicos com a intenção de 

eliminar a necessidade dos agricultores familiares em demandar insumos agrícolas e 

agrotóxicos; e tem o objetivo de melhorar a qualidade de vida das famílias envolvidas, gerando 

renda através da comercialização do excedente no comércio local. A “mandalla” em seu caráter 
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holístico é visto sob o contexto do ambiente natural e histórico dos beneficiados (PEPPER, 

1942). 

O tamanho da Mandalla varia de acordo com a área disponível. Em cada área de 

2.500 m² (1/4 hectare) irrigada por bomba submersa tipo “sapo” são cultivadas 64 tipos de 

culturas vegetais, 10 espécies de animais e até 450 fruteiras diversificadas (DHSA, 2011).. Caso 

exista disponibilidade de espaço, pode ser feita a Mandalla que ocupa uma área de até 1/4 de 

hectare, podendo ainda, em um tamanho menor, ser implantada até nos quintais das casas dos 

agricultores. A Figura 2 ilustra as características estruturais do PM, com seus setores externos 

de produção e fonte de água ao centro. 

 

Figura   5 – Modelo ilustrativo de uma “Mandala” 

 

Fonte: Labad e Rodrigues (2006, p. 179). 

 

Dentro desse círculo representado na Figura 2 é possível para uma família rural 

utilizar-se de uma área de pouco mais de 02 ha (20.000 metros quadrado), tirando daí sua 

alimentação básica natural, obtendo ainda algo próximo de R$ 5.000,00, ao mês, pela venda 

dos excedentes, de forma associativa e produtiva, seguindo os princípios da permacultura. Os 

agricultores necessitam de uma área 2.500 m² (LABAD; RODRIGUES, 2006). Ou seja, além 

de ser um método para planejar sistemas de escala humana, a “mandala” proporciona uma 
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forma sistêmica de se visualizar o mundo e as correlações entre todos os seus componentes. 

Caracterizando, assim, um sistema ambientalmente sustentável, socialmente justo e 

financeiramente viável.  

4.2.1 Características do projeto Mandalla do Governo do Estado do Ceará 

O licenciamento do processo Mandalla, para o governo do Estado, se deu a partir 

da visita técnica do coordenador à Agência Mandalla na Paraíba. A parceria aconteceu com o 

apoio do idealizador do processo, Willy Pessoa, que foi o responsável pela transferência da 

tecnologia e capacitação dos técnicos que seriam os replicadores para os agricultores familiares 

(FARIAS JÚNIOR, 2010). 

O projeto foi implementado pela Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Ceará 

e divulgado para todo o Estado. Segundo o Dr. Farias Júnior, coordenador Estadual do Projeto 

Mandalla, esse trabalho começou em 2007 e teve as primeiras mandalas implantadas no ano 

seguinte. Para ele, o Projeto Mandalla foi concebido inicialmente com o objetivo de atender a 

demanda do agricultor familiar, no que concerne às necessidades alimentares de qualidade e 

quantidade suficiente; e também gerando emprego da mão de obra familiar com a consequente 

geração de renda para comercialização também dos excedentes da produção. 

A infraestrutura prevista consiste de um reservatório de água que é designado como 

tanque central para irrigação, do qual será distribuída a água por bomba submersa para todos 

os deltas de plantio. O fluxo de água seguirá por tubulação semi-flexível perfurados, utilizando 

hastes flexíveis (cotonetes) de ouvido como aspersor. 

De acordo com os técnicos da SDA, os círculos mais próximos da fonte de água (os 

três primeiros) são conhecidos como “círculos da vida” nos quais deverão ser utilizados para o 

plantio de hortaliças que garantirão a subsistência do produtor. 

A partir de então, os círculos seguintes receberão as culturas de valor comercial. 

Deve-se selecionar um dos círculos, geralmente o nono, para o cultivo de uma “cerca viva” que 

terá a função de proteção para as culturas comerciais. 

Os técnicos indicam que nos círculos mais internos seja plantado culturas como a 

bananeira que promove a criação de um microclima que facilita o desenvolvimento das plantas 

e o conforto térmico dos animais. O rodízio das culturas é realizado e utiliza-se como defensivo 

apenas produtos agroecológicos. 
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Um grupo de 3 famílias, em geral vizinhas, reúnem-se e buscam o apoio técnico e 

financeiro da SDA para implementar o projeto em suas propriedades. Outra característica 

importante do processo é a de reembolso do valor financiado para a Associação, a partir, do 

oitavo mês de produção efetiva do sistema em vinte e quatro parcelas. Concluído o reembolso, 

os três agricultores podem reinvestir esse dinheiro para ampliação do projeto, ou então, permitir 

que outro grupo seja formado, aplicando em uma nova Mandalla. 

4.2.2 Projeto Mandalla do Governo do Estado do Ceará (2008 a 2010) 

Os agricultores são selecionados a partir da visita técnica do coordenador ao local, 

o qual entrevista as famílias proponentes e analisa área a ser instalada a Mandalla. O convênio 

é então confeccionado, transferindo para o grupo o montante aproximado de quatro mil e 

trezentos reais para a implantação do sistema. A seleção das famílias ocorre conforme 

demonstrado na Figura 2. 

Figura   6 – Critérios de seleção das famílias. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

Os grupos selecionados participam de um treinamento dividido em dois módulos: 

o primeiro capacita-os a construir a infraestrutura adequada; e o segundo transfere as técnicas 

de plantio e manejo da mandala.  

Na análise dos projetos mandalas implantados nos dois anos selecionados para o 

presente estudo, 2008 e 2009, constata-se uma queda na implantação dos projetos, de um ano 

para o outro, conforme demonstrado no Gráfico 1: 

•ser agricultor familiar;1º

•participar de uma associação comunitária estabelecida e estar adimplente com todas 
as obrigações legais;

2º

• formar grupo de no mínimo três agricultores;3º

• requerer através de ofício endereçado ao secretário do desenvolvimento agrário o 
estabelecimento do convênio, informando o local onde será desenvolvido o projeto, 
uma fonte de água e assistência técnica garantida pela Empresa Assistência Técnica 
e Extensão Rural do Ceará (EMATERCE) ou outra instituição capaz.

4º
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Gráfico 1 - Projetos implantados, Ceará, 2008-2009. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

De acordo com os relatórios analisados, evidencia-se que foram implantados 100 

mandallas, em 2008, e 68 projetos em 2009. Contudo, ressalta-se que a maior quantidade 

apresentada no primeiro ano de instalação se deve ao acúmulo de demanda do ano de 2007. 

Em 2008, das 100 mandallas implantadas, foram beneficiados 300 produtores em 

20 Municípios, conforme disposto no Relatório 2007-2010: Caridade e Paramoti (Macrorregião 

Sertões de Canindé – 14 mandallas), Viçosa do Ceará e Tianguá (Macrorregião Chapada da 

Ibiapaba – 11 mandallas), Deputado Irapuan Pinheiro e Piquet Carneiro (Macrorregião Sertão 

Central – 08 mandallas), Acopiara e Umari (Macrorregião Sertão Centro-Sul – 07 mandallas), 

Quiterianópolis (Macrorregião Sertões dos Inhamuns – 13 mandallas), Araripe, Barbalha, 

Mauriti, Milagres, Porteiras, Salitre e Jardim (Macrorregião Cariri – 27 mandallas), Tururu e 

General Sampaio (Macrorregião Vale do Curú/Aracatiaçú – 08 mandallas), Ocara e Baturité 

(Macrorregião Maciço do Baturité – 12 mandallas). Estes Municípios contemplados com o 

Projeto Mandalla, em 2008, totalizaram um investimento do Governo do Estado do Ceará em 

materiais, instrumentos e capacitação de R$ 280.320,00.  
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Gráfico 2 - Projetos implantados, Ceará, 2008 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2011) 

Em 2009, houve uma redução do número de mandallas implantadas, como é 

evidenciado no Gráfico 3. 

 

 

 

Gráfico 3 - Projetos implantados, Ceará, 2008 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

Em 2009, das 63 mandallas implantadas, foram beneficiados 189 produtores em 20 

Municípios, conforme disposto no Relatório 2007-2010: Pacajús (Macrorregião Metrop. De 
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Fortaleza – 04 mandallas), Madalena e Canindé (Macrorregião Sertões de Canindé – 13 

mandallas), Viçosa do Ceará, Croatá e Ibiapina (Macrorregião Chapada da Ibiapaba – 10 

mandallas), Jaguaretama e Morada Nova (Macrorregião Médio Jaguaribe – 12 mandallas), 

Senador Pompeu, Milhã e Solonópole (Macrorregião Sertão Central – 09 mandallas), Lavras 

da Mangabeira, Saboeiro, Cariús e Iguatu (Macrorregião Sertão Centro-Sul – 11 mandallas), 

Tamboril (Macrorregião Sertões dos Inhamuns – 05 mandallas). Estes Municípios 

contemplados com o Projeto Mandalla, em 2009, totalizaram um investimento do Governo do 

Estado do Ceará em materiais, instrumentos e capacitação de R$ 252.604,00, atingindo nestes 

dois anos o montante financiado de R$ 532.924,00. 

As mandalas têm a função precípua de produzir alimentos para garantir a segurança 

alimentar das famílias e o excedente gerar renda. A amostra demonstrou que 19,59% dos 

projetos atingiram o nível de produção de subsistência, garantindo a melhoria da qualidade 

alimentar da famílias. A renda resultante da venda do excedente de 69,59% das famílias foi 

acrescida em R$ 353,00, em média. Apenas 8,7% tiveram seus projetos descontinuados e 2,12% 

ainda estavam em fase de implantação. No entanto, excluindo-se os ainda não produtivos, 100% 

dos projetos melhoraram a qualidade alimentar das famílias, resultando em renda indireta à 

medida que se economiza na aquisição dos alimentos da dieta básica. 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A análise dos resultados constrói o sentido e o significado dos dados coletados 

redundando na conclusão do estudo (MERRIAM, 2002). A partir da organização dos dados em 

categorias e sua interpretação determina-se a relevância das informações. 

Nessa seção, serão combinadas as entradas quantitativas e qualitativas em 

categorias de análise que possibilitam a interpretação das entrevistas, questionários e notas de 

campo. Inicialmente apresenta-se o perfil dos sujeitos da pesquisa e em seguida cada um dos 

objetivos da pesquisa serão analisados com base nas categorias oriundas da revisão de literatura. 

5.1 Perfil dos sujeitos da pesquisa 

A seguir apresentam-se informações que caracterizam os participantes da pesquisa 

dividida em duas subseções a primeira referindo-se as entradas qualitativas e a segunda às 

entradas quantitativas. 

Na subseção 5.1.1, é apresentado o perfil dos 10 sujeitos que concederam 

entrevistas, quanto aos seus códigos, associação que representa, sexo, idade. 

Na subseção 5.1.2 é considerado o perfil da amostra composta por 63 (38,4%) 

agricultores familiares que participam do projeto Mandalla e responderam aos questionários. 

São apresentadas informações sobre sexo, faixa etária e tempo de participação no projeto. 

5.1.1 Perfil dos entrevistados 

Esta subseção apresenta a composição dos entrevistados, conforme quadro 6, 

destacando seus códigos, associação que representam, gênero, idade e as regiões 

administrativas a que pertencem. 

Quadro   6 – Perfil dos entrevistados 
Entrevista Macrorregião Instituição Gênero Idade 

E1 Cariri Comunidade Domínio das Mulheres Feminino 45 

E2 Chapada Ibiapaba 
Associação dos Pequenos Produtores de 

Juá dos Vieiras 
Masculino 56 

E3 Jaguaribe IHC - Instituto Humaitá de Cidadania Masculino 47 

E4 Maciço de Baturité CONSAD Masculino 62 

E5 Sertão Central IHC - Instituto Humaitá de Cidadania Masculino 49 

E6 Sertões de Canindé Assentamento Todos os Santos Feminino 52 

E7 Sertão dos Inhamuns Associação Comunitária de Sucesso Masculino 57 
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E8 Ceará SDA Masculino 52 

E9 Maciço de Baturité Instituto Agropolos Masculino 27 

E10 Vale do Curu / Aracatiaçu Associação Comunitária Cajazeiras Masculino 48 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Os entrevistados apresentados no Quadro 6 eram os “líderes” das mandalas em seus 

grupos, exceto os entrevistados E8 e E9 que coordenava o Projeto no Ceará e o agente de 

assistência técnica e extensão rural, respectivamente. 

Os participantes foram escolhidos por critérios de acessibilidade e relevância para 

entendimento do projeto. Vale salientar que todos os entrevistados mostraram total disposição 

em participar das entrevistas e contribuir com a pesquisa. 

5.1.2 Perfil dos respondentes do questionário 

O questionário foi respondido por 63 agricultores familiares, de um universo de 164 

projetos mandalla, que totalizam 492 agricultores, relacionados na Secretaria de 

Desenvolvimento Agrário, 2012. Dentre os quais, 52 (82,5%) são do sexo masculino, como 

apresentado no Gráfico 4: 

Gráfico 4 – Gênero dos respondentes, 2013. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Com respeito à faixa etária a maioria absoluta, 88,9%, encontravam-se entre 46 e 

55 anos de idade e o restante entre 18 e 45 anos de idade, como observa-se no Gráfico 4. 

82%

18%

Masculino Feminino
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Gráfico 5 - Faixa etária dos respondentes, 2013. 

  

Fonte: Dados da Pesquisa 

A prevalência dos agricultores familiares na faixa etária entre 46 e 55 anos justifica-se 

principalmente pelos critérios de seleção da Secretaria de Desenvolvimento na Agrário do 

Ceará para a participação nos projetos. 

5.2 Projeto Mandalla como Inovação Social 

A caracterização do Projeto Mandalla como Inovação Social inicia-se com o 

alinhamento aos aspectos comuns a esse tipo de inovação: novidade, intangibilidade, incerteza 

e onipresença. Cada uma dessas categorias serão analisadas a seguir à luz da Inovação Social. 

5.2.1 Novidade 

A característica de novidade se expressa de forma determinante no conceito de 

Inovação Social, de forma que, o novo se apresenta como algo nunca antes feito ou 

simplesmente uma nova maneira de fazer que provoca uma mudança social (MINK, 2011). 

1,59% 3,17%

6,35%

88,89%

Faixa etária dos agricultores respondentes

18-25 anos

26-35 anos

36-45 anos

46-55 anos



50 

 

No caso dessa pesquisa, observa-se uma nova percepção da agricultura familiar a 

partir de um relacionamento sustentável com o ambiente se adequando à definição de novidade 

de Moulaert et al. (2005). Tal assertiva é evidenciada pelos entrevistados E8 e E9 no quadro 7. 

Quadro   7 – Característica novidade evidenciada nas entrevistas 

Entrevistado Fala dos entrevistados 

E8 “A concepção do Projeto Mandalla tem como pressuposto a relação do homem do campo com 

o meio ambiente, que garanta a sustentabilidade do seu uso [...] a cultura do sertanejo cearense 

é predominantemente de pecuária extensiva, foram os desbravadores do nordeste, e isso 

implicou em uso indiscriminado dos recursos. Percebemos claramente no processo de 

desertificação instalado na maior parte do semiárido [...] enfim a mandalla com sua tecnologia 

permite que o homem conviva com o campo e não apenas o use” 

E9 “A implementação da mandalla necessita de um treinamento específico dos agricultores 

familiares, onde o manejo agroecológico do solo é ensinado [...] é o ponto crucial da mudança 

de atitude dos contemplados” 

E3 “A gente começou a entender que quebrar a terra pra plantar, era um tiro no pé [...] e a 

quantidade de veneno que botávamos no tomate diminui bastante, hoje, o veneno que a gente 

usa é xixi de vaca” 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

O Quadro 7 evidencia claramente um ponto de inflexão no comportamento dos 

agricultores familiares no que tange ao manejo do solo e consequente sustentabilidade na 

convivência com o semiárido. Essa mudança de atitude se alinha com a perspectiva da essência 

de transformação social de Edwards (2010), o qual considera que algo radicalmente melhor 

emerge de velhões padrões e estruturas quando elas são quebradas. Mink (2011) afirma que 

para se considerar uma verdadeira inovação social a ideia deve ser radicalmente nova. 

No caso dos respondentes do questionário 82,5% concordaram plenamente que a 

mandalla era uma novidade e apenas 4,8% responderam que discordavam totalmente ou em 

parte da afirmativa de acordo com o gráfico 6. 

Gráfico 6 - Percepção dos agricultores familiares sobre a característica de novidade da mandala. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2013).  
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De tal sorte percebeu-se que os entrevistados, conforme Quadro 8, mantiveram a 

mesma linha de pensamento quando questionados sob a percepção dos mesmo sobre mudanças 

na comunidade com a implementação do projeto. 

Quadro   8 – Falas sobre mudanças na comunidade 

Entrevistado Fala dos entrevistados 

E1 “O mais interessante é ver minha mulher que não gostava de roça, trabalhando e cuidando 

dos canteiros” 

E2 “[...] quando eu vejo que o que eu plantava no sequeiro agora está dando o ano todo acredito 

que Deus existe [...] não acreditava que desse certo esse negócio [...] e a gente ainda aproveita 

tudo” 

E3 “O mais diferente dessa plantação é usar esses cotonetes para espirrar a água nas plantas” 

E7 “[...] as mesma coisa de sempre aparece os agrônomos aqui enrolam a gente, mas é sempre 

só arranque” 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

A novidade no caso mandalla também se apresenta como introdução de novos 

processos, como se evidencia no quadro 8, percebidos pela comunidade com a transferência de 

novas tecnologias de cultivo. Apropria-se assim explicitamente da definição de inovação social 

de Moulaert et al. (2005) entendida nesse trabalho. 

5.2.2 Intangibilidade 

Neste trabalho a característica de intangibilidade é entendida como a criação de 

valor social que melhore a vida das pessoas (MOULAERT et al., 2005; BIGNETTI, 2010). 

Como evidências o quadro 9 apresenta citações dos entrevistados. 

Quadro   9 – Evidências de intangibilidade 

Entrevistado Fala dos entrevistado 

E3 “[...] agora não preciso me preocupar com a feira no final da semana. Vou na horta lá e pego 

o que preciso: galinha, peixe, cebolinha e o que tiver” 

E5 “[...] consigo trabalhar fora e quando chego minha mulher já tem adiantado nosso trabalho. E 

meu filho tá ajudando também coisa que não fazia” 

E6 “E o grupo se ajuda. Quem diria que eu ia dividir terreno com mais duas pessoas e ainda ia 

ser bom? O que sobra a gente vende e eu consegui até mandar minha filha para estudar em 

Fortaleza” 

E7 “[...] esse negócio de três urubus na mesma carniça não deu certo [...] é pouca carniça pra 

muita boca [...] e sem chuva aí que o negócio piorou mesmo [...] só pra inglês ver” 

E8 “Cada projeto é liberado para as associações para cada três famílias [...] você cria algo que 

hoje em dia não é mais comum que é a interação social [...] espírito de comunidade [...] muitos 

podem não acreditar, mas o ganho sociabilização é excelente” 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

A partir do quadro 9, a melhoria de qualidade de vida se percebe nas palavras do 

entrevistado E3, quando o mesmo sabe que terá sua subsistência garantida. Ao mesmo tempo, 
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percebe-se uma maior interação dos grupos sociais (E5,E6,E8) com significativa geração de 

valor social para a comunidade conforme Phills Jr., Deiglmeier e Miller (2008). 

A melhoria da qualidade de vida dos agricultores familiares é percebida também 

pelos agricultores familiares que responderam o questionário, apresentando 87,3% de respostas 

de concordância total com esse quesito. 

5.2.3 Incerteza 

Na fase de implementação das mandalas, a incerteza, conforme Dazinger (2004), é 

uma característica dominante. Os respondentes do questionário concordaram totalmente, em 

55% das vezes, que tinham dúvidas do sucesso do projeto e apenas 12% discordaram parcial 

ou totalmente.  

Ao visitar os projetos, observa-se uma estrutura artesanal do sistema de irrigação e 

dos processos de bombeamento da água do tanque de água para as culturas. De um modo geral 

a dependência da água para o sertanejo gera medo nos agricultores em caso de seca. Situação 

que se confirmou com a estiagem dos últimos anos aumentando o risco de implantação.  

Corroborando com a condição de dúvida na implementação, o quadro 10 evidencia os achados 

de campo.  

Quadro 10 – Evidências de incerteza 

Entrevistado Fala dos entrevistado 

E1 “[...] no começo tive medo de não dar conta. Eu trabalho na cidade e ia ter que contar com 

outras pessoas para me ajudar” 

E5 “[...] sabe não queria entrar nisso, mas minha família me incentivou. Aí, confiei graças a Deus 

e à eles” 

E6 “nunca acreditei que esse negócio de associação e Governo funcionasse” 

E7 “[...] sempre tive certeza que essa invenção não ia funcionar [...] quem já se viu esse negócio 

de quintal produtivo prestar [...] e ainda mais o Governo ia querer cobrar da gente” 

E8 “Certeza do sucesso do negócio nunca poderíamos garantir. Entregamos a vara, a linha e a 

isca; depois ensinamos a pescar. O manejo dos deltas e das culturas é que é o determinante 

do sucesso” 

E9 “Muito difícil no começo fazer a pessoa entender que ia receber um financiamento para depois 

pagar.” 

E10 “[...] acreditei desde o começo, ainda mais sabendo que ia ter o acompanhamento da SDA" 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

A percepção de incerteza dos entrevistados, conforme o quadro 10, é claramente 

identificada na fala de todos os agricultores familiares, exceto de um deles (E10), quando 
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demonstram a insegurança no futuro do empreendimento. Esse fator pode determinar uma 

reação de adoção total à inovação ou abandono (DAZINGER, 2004). 

 

5.2.4 Onipresença 

A onipresença da inovação social implica que a mesma pode ocorrer em qualquer 

ambiente, desde o institucional até entre indivíduos (MINKS, 2011).  Neste trabalho observa-

se que ocorre entre indivíduos, que se agrupam em associações, a partir de um agente de 

fomento (SDA) que financia a estruturação e o treinamento dos produtores rurais capacitando-

os para o trabalho com as mandalas. 

Vale salientar que comunidades vizinhas aos projetos implantados, mesmo sem 

participar dos programas do Governo iniciam a produção no mesmo sistema com recursos 

próprios. Caracterizando assim que em qualquer tipo de organização pode se desenvolver esse 

tipo de inovação. 

5.2.5 Projeto Mandalla como Inovação Social 

Assume-se neste trabalho inovação social como a criação ou modificação de um 

produto ou serviço que altere o status quo da sociedade civil com melhoria de qualidade de vida 

(MOULAERT; SEKIA, 2003; MOULAERT et al., 2005; CHRISTIAENS; MOULAERT; 

BOSMANS, 2007). Para delimitar o construto IS as dimensões de análise novidade, 

intangibilidade, incerteza e onipresença foram selecionadas a partir da recorrência dessas 

categorias na literatura científica do tema. 

Evidenciou-se através das entrevistas, respostas de questionários e anotações de 

campo que pode-se considerar o Projeto Mandalla como Inovação Social, quando o mesmo 

possui as características principais deste tipo de inovação. Além disso, a percepção dos 

envolvidos ratifica uma mudança na organização das comunidades beneficiadas com 

consequente melhoria de qualidade de vida. 

Vale salientar que, qualidade de vida é definida de forma diferente em todas as 

disciplinas que utilizam esse conceito, e em mesma disciplinas, altera-se de acordo com a razão 

que se tem para medi-la (LAND; SIRGY; MICHALOS, 2012). Nessa dissertação foi 

considerado o aspecto objetivo e mensurável de padrão de vida, desconsiderando-se aspectos 
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mais nebulosos como felicidade, liberdade, arte e saúde ambiental (LAYARD; LAYARD, 

2011). 

Agora caracterizado como Inovação Social o Projeto Mandalla, a subseção seguinte 

tratará do segundo objetivo específico de analisar a partir do quadro Analítico (framework) de 

Inovação Social, criado por Neumeier (2012). 

 

5.3 Quadro analítico de Inovação Social bem sucedida 

Todas as características apresentadas no Projeto Mandalla apresentam-se de forma 

dinâmica até sua consolidação como Inovação Social. As subseções seguintes evidenciarão as 

fases de processo de inovação social sugerido por Neumeier (2012), consistindo de 

problematização, expressão de interesse, delineamento e coordenação e sucesso ou fracasso. 

5.3.1 Problematização 

A problematização consiste do surgimento de uma ideia que visa resolver um 

problema de um ator ou grupo de atores, espontaneamente ou por estímulo externo (BACON 

et al., 2008; NEUMEIER, 2012). Nesta pesquisa o quadro 11 apresenta evidências sobre o 

surgimento da mandalas no Ceará. 

Quadro 11 – Evidências fase de problematização do processo de inovação social 

Entrevistado Fala dos entrevistado 

E1 “[...] vivíamos perturbando o secretário daqui por opções para resolver nosso problema de 

dinheiro na região. Nossa roça era no sequeiro. Aí o Sr. Sabe! Na época de seca era fome na 

certa. Ele veio a SDA e depois o Doutor veio aqui apresentar” 

E2 “[...] o secretário disse que tinha um negócio muito bom pra gente, que ia acabar com o 

problema de comida na seca” 

E3 “[...] juntamos aqui uma comissão e fomos em Fortaleza falar com o Secretário de Agricultura 

ele apresentou várias opções que tinha lá e nós achamos que esse era o que a gente tava 

precisando” 

E4 “[...] a gente não sabia mais o que fazer. Era desespero mesmo. Aí conversando com um 

cumpadre meu ele me falou da mandala. Fui lá ver e tentei fazer e não deu certo. Aí procurei 

a associação [...]” 

E5 “[...] teve uma reunião lá no antigo FUNRURAL com o Dr. Ximenes ele apresentou as 

mandalas para gente e se aquilo funcionasse era bom demais. Era difícil consegui comida, o 

que a gente ganhava era só para isso ” 

E8 “Viajamos pelo interior do Ceará todo. Aproveitamos os treinamentos das novas implantações 

e fazemos apresentação para a comunidade. Entretanto, fazemos isso com planejamento 

prévio. No ano anterior os extensionistas nos enviam as demandas para solicitarmos 

orçamento.” 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 
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No quadro 11, a fala dos entrevistados revela que a Inovação Social não surge do 

nada, algum estímulo é necessário (NEUMEIER, 2012). Percebe-se nas entrevistas E1, E3 e E4 

que os agricultores procuraram uma solução para seus problemas. Nas duas primeiras eles se 

dirigem ao Governo e na terceira o agricultor se depara com a experiência de outro membro da 

comunidade. Nas demais entrevistas identifica-se que o ímpeto inicial é promovido pelo 

Governo que estimula, a partir da apresentação do projeto para as comunidades. 

Além disso, evidencia-se uma mudança de atitude dos atores envolvidos quando os 

mesmos tem necessidade de associação para o recebimento do financiamento e trabalho nas 

mandalas. Nos quadro 7, 8 e 9 os entrevistados demonstram que a rotina foi alterada. Sua família 

participa do projeto, surge um novo olhar sobre o manejo da terra e que é necessário o 

agrupamento de três famílias para cada projeto liberado 

No questionário aplicado 70% dos respondentes afirmaram que procuraram uma 

solução para suas dificuldades e 25% se interessaram a partir da apresentação de órgão do 

Governo. De tal sorte, reforça a ideia de que a partir de uma necessidade em comum a Inovação 

Social surge em um ambiente a partir do próprio ou através de um incentivador. 

O caso alinha-se com a primeira fase do modelo de Neumeier (2012) na perspectiva 

de problematização. A subseção seguinte analisará a segunda fase: expressão de interesse. 

5.3.2 Expressão de interesse 

A fase de expressão de interesse consiste da busca de outros atores do ambiente de 

inovação, a partir do contato com os adotantes, em replicar os resultados para obter os mesmos 

benefícios (NEUMEIER, 2012). Pode-se comparar essa fase com o extenso esforço de 

divulgação dos atores de uma inovação radical de sua ideia ou produto acontece em seguida um 

ajuste mútuo entre os valores da inovação e o status quo (SMITH, 2007). O quadro 12 destaca 

o entendimento dos participantes sobre a fase.  

Quadro 12 – Evidências da fase de expressão de interesse do processo de inovação social 

Entrevistado Fala dos entrevistados 

E1 “[...] depois que estavam prontas muitos vizinhos pediram para ver. Quando começamos a 

tirar as primeiras verduras o pessoal começou a procurar a associação para tentar conseguir 

também” 

E2 “[...] teve gente de outros estados aqui visitando para ver como funcionava para levar para lá” 

E3 “[...] fizemos uma confusão danada para trazer para cá, aí, aparece uns engraçadinhos só para 

mamar. Muita gente quer nada com isso não é só para aparecer. Aí quando sabem que tem 

que devolver o dinheiro pulam fora.” 
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E4 “[...] eu fui um dos primeiros a tentar imitar o meu cumpadre aqui. Ele me ajudou [...] me deu 

até material, mas não deu [...] não descobria o pulo do gato [...] mas no ano seguinte entrei 

[...] e estou também tem até sobra que eu vendo.” 

E5 “[...] entrei na mandala só tirava o para comer [...] agora retiro as sobras e vendo na feira [...] 

tudo funcionava direito e o pessoal queria montar também [...] veio a seca e estávamos 

enchendo o tanque com água de pipa [...] mesmo assim ainda está sobrando.” 

E6 “[...] quando assistimos a reunião com o secretário ele pedia para o pessoal que já tinha 

mandala falar; todo mundo queria na hora[...].” 

E7 “[...] eu entrei porque fui obrigado pelo meu pai [...] parecia aquelas coisas de igreja o povo 

ia fazer lavagem cerebral na gente [...] e faziam mesmo, era uma confusão porque todo mundo 

queria entrar no projeto” 

E8 “[...] mesmo quando não tínhamos recursos para financiar, apoiávamos, os que queriam retirar 

dinheiro do próprio bolso para investir.”  

E9 “[...] muita gente diferente vinha para eu explicar como era a mandala [...] o material que 

precisava comprar [...] apoiávamos sempre” 

E10 “[...] nós vimos a mandala lá em Itapipoca pela primeira vez [...] fomos direto na SDA tentar 

financiar também.” 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

No quadro 12, os entrevistados ratificam que à medida que os atores entram em 

contato com a inovação funcionando e identificam que podem obter algum ganho, estes adotam 

ou imitam (NEUMEIER, 2012). Em todas as falas percebe-se que quando grupos ou pessoas 

das circunvizinhanças dos projetos observam que os agricultores retiram a subsistência (E1, E4, 

E5), garantindo a segurança alimentar da família, os mesmo se interessam em entrar no 

programa (E1, E2, E3, E5, E6, E10) ou tentam imitar (E4, E8, E9). 

Outro questão evidenciada foi que na comunidade outros influenciadores, mesmo 

que não adotem a inovação, estimulam ou pressionam para que outras pessoas o façam (E7). 

Quando considerado os dados do questionário verifica-se que 49,2% dos respondentes 

adotaram a mandala após verificar o resultado de outras mandalas. 

A pesquisa demonstra que o caso também se adequa ao processo de inovação do 

modelo de Neumeier (2012), apresentando alinhamento com a fase de expressão de interesse. 

A próxima subseção avalia a terceira fase do processo: delineamento e coordenação. 

5.3.3  Delineamento e coordenação 

Na fase de delineamento e coordenação as redes de atores negociam novas formas 

de trabalho podendo modificar a direção da inovação inicial (NEUMEIER, 2012). De tal sorte, 

os grupos se organizam e trocam experiências favorecendo a colaboração entre os atores 

(PUTNAM, 2000). O quadro 13 destaca o entendimento dos participantes sobre esse 

intercâmbio esperado nesta fase. 
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Quadro 13 – Evidências da fase de delineamento e coordenação do processo de inovação social 

Entrevistado Fala dos entrevistados 

E1 “[...] as associações começaram a cobrar mais dos que queriam entrar no projeto [...] a 

entrevista ficou mais dura [...] todos queríamos que só entrasse quem realmente tivesse 

interesse[...]” 

E2 “[...] as dificuldades foram aparecendo [...] fomos na associação e eles nos levaram para 

visitar outras comunidades, junto com a SDA.” 

E3 “[...] para evitar os engraçadinhos o cadastro está cada vez mais complicado [...]tivemos 

ganhos, mas poderíamos ter ganho mais [...] juntamos alguns produtores e começamos a 

vender nossos produtos como agroecológicos [...] recebíamos mais.” 

E4 “[...] hoje a maior preocupação é com a venda das sobras [...] quando sobra porque essa seca 

é devastadora [...] o jeito que outros arranjaram foi de venda como orgânico [...] o Dr. explicou 

o que era, mas eu sei é que paga mais e faz bem a saúde.” 

E5 “[...] está muito difícil com essa falta d’agua [...] está muito caro a água da pipa, se São Pedro 

não mandar água ano que vem, não vai ter mandala que der jeito [...] aí para tentar vender o 

pouco que sobra enviamos para um atravessador que compra como orgânico [...] paga mais e 

acho que leva lá para Fortaleza.” 

E6 “[...] foi bom quando começou a sobrar, mas a gente não conseguia vender. Apodrecia. Fomos 

ver como funcionava em outros lugares[...].” 

E7 “[...] Eu abandonei. Não aguentei! Com água já era muito trabalho para nada, imagina tendo 

que pagar pipa.” 

E8 “[...] a nossa preocupação é a assistência técnica e a troca de informações. Destinamos verba 

para intercâmbio entre as comunidades. Facilita demais essa troca de experiência.”  

E9 “[...] sempre conduzimos reuniões para troca de informações. A maior dúvida, geralmente, é 

sobre comercialização [...]” 

E10 “[...] estamos ainda meio isolados. A assistência aqui é pouca. Mas o canal com a SDA é 

aberto e vamos por conta própria conversar com outros produtores” 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

No quadro 13, verifica-se a adequação dos achados com a perspectiva do modelo 

de cooperação entre os adotantes, de forma que os mesmos podem até conduzir a inovação a 

uma nova direção (BACON et al., 2008; NEUMEIER, 2012). A partir do momento que as 

mandalas apresentaram novos desafios para os agricultores os mesmo buscaram experiências 

positivas em outras associações buscando resolver as questões através do maior controle e 

seleção dos participantes (E1, E3). 

O delineamento de novas formas de ação da inovação foi consequência da 

necessidade de organização dos produtores com vistas a comercialização do excesso de 

produção. No momento que projeto passa de uma cultura de subsistência para um de resultado 

econômico (E3, E4, E5, E6, E9) a necessidade de organização para melhorar a rentabilidade é 

percebida pelos atores. Desse ponto em diante verifica-se um maior enfoque da questão 

agroecológica das mandalas, permitindo que os grupos auferissem maior ganho. 

A troca de habilidades (E8, E9) entre os grupos crucial para a consolidação da 

inovação e adoção completa, quando isso não acontece (E7) a desistência pode ocorrer. 

Entretanto, em outras circunstâncias (E10) os grupos conseguem se adaptar ou tem um custo 

maior para essa transferência de know-how. 
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De acordo com Neumeier (2012), nesse ponto os atores negociam as mudanças de 

comportamento e da atitudes. Gradualmente, a forma de agir dos agricultores familiares vão se 

alterando se adequando à inovação (HERRMANN; NEUMEIER, 2007). No caso das mandalas 

percebe-se que existe um deslocamento do processo produtivo, propriamente dito, para uma 

cultura agroecológica. Apesar, de ficar patente o interesse econômico por parte dos produtores 

na questão da agroecologia ( E3, E4, E5). 

Destaca-se também que essa ação ator-rede não acontece de forma estática durante 

esta etapa acontece uma mudança cíclica dos participantes, encontram alguns desistem outros 

assumem (HERRMANN; NEUMEIER, 2007). O entrevistado E8 comenta sobre essas 

modificações: 

“Alguns grupos acabam abandonando o projeto. Nesses casos as associações muitas 

vezes assumem para si a responsabilidade de tocar a mandala [...] o que acontece na 

maioria dos casos é que dentro da comunidade eles transferem o manejo para outras 

famílias [...] as famílias devolvem para a associação o valor investido. Eles tem opção 

de ampliar as suas mandalas ou permitir que outras famílias recebam o financiamento. 

A ideia é criar um sistema de recursos fechados que mantenham a sustentabilidade 

econômica do projeto. E além disso, garante que haja um ampliação dos agricultores 

familiares que utilizam essa tecnologia. [...] o principal ganho que teremos é a 

sustentabilidade ambiental com o manejo adequado do solo e a conscientização que 

precisamos conviver com o semi-árido e não contribuir com a desertificação [...]” 

Essa sequência é didática, não necessariamente as fases ocorrem em momentos 

distintos. Entretanto, se atingido resultado positivo nas três fases do processo, como é o caso 

do Projeto Mandalla,  a inovação passa para a fase de consolidação. 

5.3.4 Consolidação do sucesso ou fracasso da inovação social  

Na consolidação a inovação social atinge quanto uma grande quantidade de atores 

resolvem adotar a nova forma de agir, geralmente com melhorias associadas ou, quando não, é 

extinta (NEUMEIER, 2012). O quadro 14 relaciona a percepção dos agricultores participantes 

sobre a fase de consolidação, ou seja o sucesso ou fracasso das mandalas. 

Quadro 14 – Evidências da consolidação da inovação social 

Entrevistado Fala dos entrevistados 

E1 “[...] quando notamos tinha umas cinquenta pessoas em uma reunião do projeto [...] todos 

contavam suas experiências e as coisas que tiveram que fazer dentro dos “deltas” para 

melhorar [...] agora temos muito em comemorar.” 

E2 “[...] talvez a maior certeza que tivemos do sucesso das mandalas foi a seca. Fizemos uma 

cisterna de placa que alimenta o círculo com água” 

E3 “[...] quando juntamos as forças para vender os produtos sentimos a diferença no bolso.” 

E5 “[...] agora podemos confiar bastante nas mandalas, tem no Ceará todo, e a maioria está 

resistindo à seca.” 
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E6 “[...] colocamos outros tipos de verduras que não estavam no projeto e colocamos maracujá 

entre os canteiros porque a gente colhe mais rápido[...].” 

E7 “[...] Não era coisa para mim. Ninguém aqui me ajudava. A visita do técnico era uma aqui e 

outra lá [...]” 

E8 “[...] ainda precisamos de mais recursos, principalmente, para assistência técnica. Os 

beneficiados que estavam mais isolados tiveram mais problemas. Alguns abandonaram.”  

E10 “[...] a nossa maior dificuldade é a distância de outros produtores com mandala[...]” 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

No quadro 14, identifica-se que a formação de uma massa crítica de adotantes (E1, 

E3, E5) facilita a difusão da inovação, com a implementação de melhorias (E2, E6) que 

consolidam o Projeto Mandalla como uma IS de sucesso. 

Considera-se nesta pesquisa que a Inovação Social de sucesso é aquela que 

consegue se adaptar ao ambiente que foi aplicada e obtém resultados positivos para a sociedade 

(NEUMEIER, 2012). No caso analisado, aqueles agricultores que não conseguiram manter uma 

relação de intercâmbio de conhecimento entre os outros atores tendem a não aceitar as 

modificações de atitudes e a IS fracassa. 

O sucesso ou fracasso da Inovação Social é influenciado por variáveis externas que 

influenciam os resultados. Na subseção seguinte analisaremos a percepção dos agricultores 

familiares sobre os fatores condicionantes do sucesso. 

5.4 Fatores condicionantes de sucesso da inovação social 

A Inovação Social durante o processo de inovação social é influenciada por 

variáveis extrínsecas e intrínsecas ao ambiente que determinam seu sucesso. Nas subseções 

seguintes discorre-se sobre esses fatores condicionantes:  aceitação cultural, sustentabilidade 

econômica, viabilidade tecnológica, compartilhamento de conhecimento, empreendedorismo 

individual, capital social, iniciativas “bottom-up”. 

5.4.1 Aceitação cultural 

Um desafio da inovação social para torna-se bem sucedida é que a mesma mantenha 

um vínculo com as tradições e costumes dos adotantes (BUTKEVIČIENĖ, 2009; DAWSON; 

DANIEL, 2010). O compartilhamento da identidade dos atores é um poderoso recurso que 

permite a mobilização de um grupo em prol de do desenvolvimento de atividades que venham 

a produzir valor para a comunidade (MOULAERT et al., 2005). Atualmente com as crises 

financeiras e econômicas instaladas na sociedade as ações voltadas a liderar culturalmente 
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mudanças de comportamentos e atitudes permitem o desenvolvimento local (HOWALDT; 

SCHWARZ, 2010). 

Durante a pesquisa identificou-se que uma das condições de seleção dos 

agricultores que receberão o financiamento é o de os mesmos anteriormente já trabalharem com 

agricultura familiar. Esse critério garante que um selecionado continue a trabalhar nas mandalas 

mesmo com as dificuldades que possam advir do cultivo. O entrevistado (E7) explicou que em 

um primeiro momento não entendeu o motivo da necessidade de aptidão para o projeto. 

Entretanto, quando o projeto estava funcionando ele não desistiu porque gostava muito de 

agricultura. 

O entrevistado (E3) ratifica a questão da aceitação cultural quando explica: 

Minha família foi reassentada na construção do Castanhão. Lá todo mundo ganhou 

casa nova e virou irrigante. Não deu muito certo, a gente plantava no sequeiro o 

Governo foi lá e colocou um monte de equipamento de irrigação. A gente não entendia 

nada. A gente comia na mão do técnico. Para falar a verdade sempre achava que ele 

era o patrão. Aqui não. A SDA ensinou um monte de coisa para gente. Mas a gente 

entende. A nossa irrigação é praticamente manual. O material a gente conhece 

(mangueira, cotonete, bomba), aí a gente que manda. 

Ao aspecto cultural subjaz a questão do sentimento de pertença que o entrevistado 

(E3) destaca quando fala que é o dono do negócio. O projeto Mandalla, proporcionou aos 

entrevistados e a outras famílias não apenas a possibilidade de trabalho, mas a valorização do 

seu trabalho. Caracterizando assim o prazer no trabalho obtido por meio da interação social, 

que é adquirido por meio do reconhecimento e valorização do próprio indivíduo diante da 

coletividade (MENDES; TAMAYO, 2001; MERLO et al., 2003; RESENDE, 2003; ROCHA, 

2003; VERAS, 2006). 

O respeito as tradições e costumes dos agricultores permitiu que o Projeto Mandalla 

fosse aceito como alternativa de produção agroecológica pelos agricultores familiares do Ceará. 

Entretanto, apenas a questão cultural não determinando a continuidade dos projetos ou desperta 

o desejo de adoção por outros atores da comunidade. As organizações e os indivíduos reagem 

de diversas formas para impedir a adoção completa (DANZIGER, 2004), assim, outro fator que 

deve ser considerado é a sustentabilidade econômica. 

5.4.2 Sustentabilidade econômica 

Na fase de expressão de interesse os atores buscam adotar a nova forma de agir da 

IS quando entendem que esta promove algum retorno seja social ou econômico (NEUMEIER, 



61 

 

2012). Para que isso aconteça a dimensão econômica como forma de inclusão precisa ser 

considerada, a economia social emerge como alternativa de continuidade destas inovações 

(MURRAY; CAULIER-GRICE; MULGAN, 2010). 

No projeto estudado, os entrevistados demonstraram que a questão econômica foi 

determinante para a continuidade de suas mandalas. Nos quadros 12, 13 e 14 percebe-se que a 

segurança alimentar das famílias era a condição principal inicialmente para que os agricultores 

buscassem o financiamento do projeto. Logo que ocorreram excedentes de produção a 

comercialização destacou-se como mais importante. 

Os respondentes do questionário 74,6% responderam que o principal fator para a 

escolha do projeto foi a questão econômica financeira. Corrobora então com as entrevistas e 

evidencia a proposição teórica da condicionante econômica (HOWALDT; SCHWARZ, 2010). 

Ressalta-se que resultados materiais surgem apenas como suplemento de alguma mudança 

social (BUTKEVIČIENĖ, 2009). 

5.4.3 Viabilidade Tecnológica e compartilhamento de conhecimento 

Além da questão cultural uma inovação obterá sucesso quando tecnologicamente 

for aceitável ao ambiente proposto (BUTKEVIČIENĖ, 2009; HOWALDT; SCHWARZ, 2010). 

A implantação das mandalas, de acordo com os dados empíricos, permite que com um baixo 

custo operacional as mandalas obtenham o resultado esperado. 

Antes da implantação o treinamento dos agricultores permite que os mesmo se 

apropriem da tecnologia de irrigação das mandalas e do manejo agroecológico das culturas e 

dos animais. A transferência dessas tecnologias de simples manuseio não expropriam os valores 

individuais (CRISTOPHE, 2007) dos agricultores, pois os mesmo já faziam uso de mecanismos 

similares de manejo agrícola. 

A integração entre os conhecimentos dos agricultores (tácitos) e os transferidos 

pelos treinamentos do Governo (explícitos) promove um efeito sinérgico que garante a 

viabilidade tecnológica das IS (ANDERSEN, 2008). A mediação intensiva entre os inovadores 

sociais e o Governo é uma maneira eficaz de convergência de interesses(BACON et al., 2008). 

Ao mesmo tempo, o compartilhamento de conhecimento é sustentando pelas 

relações entre os agricultores de projetos diferente quando compartilham suas experiências e 

permitem que redes de conhecimento sejam formadas e estimulem o empreendedorismo 

individual de novos atores. 
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5.4.4 Empreendedorismo individual 

A necessidade de geração de massa crítica para o sucesso da inovação social implica 

na necessidade de que novos atores adotem a nova forma de agir. Esses agentes de mudança 

são tratados na literatura como empreendedores (ANDERSEN, 2008), que no caso da IS 

geralmente são indivíduos ou pequenos grupos (NEUMEIER, 2012). 

A incerteza no resultado das mandalas e a devolução dos recursos à associação após 

oito meses da primeira colheita pressupõe que àqueles que aceitaram o desafio são 

empreendedores individuais. O entrevistado (E10) ilustra perfeitamente essa situação quando 

afirma que ao ver uma mandala instalada logo procurou a SDA diretamente para tentar 

financiar. 

As características de empreendedor identificados nos agricultores que assumiram 

os projetos está intrinsicamente relacionado ao capital social destas comunidades. 

5.4.5 Capital Social 

Putnam (2000) entende capital social como a formação de redes sociais e as relações 

de confiança e reciprocidade que surgem a partir delas. De acordo com Putnam (2000), o capital 

social caracteriza-se como geração de valor e expressa-se como recurso moral da comunidade, 

pode ser dividido em três componentes: confiança, obrigações e normas sociais e redes sociais. 

A relação Estado e comunidade pode gerar capital social (RODRIGUEZ, 2009). 

Rodiguez (2009) relaciona a capacidade dos grupos sociais agirem para o interesse coletivo 

com a qualidade das instituições formais as quais interagem. No caso do projeto Mandalla esta 

relação acontece de forma sinérgica, com o Governo utilizando-se de ferramentas gerenciais 

estruturadas e com capacidade de sensibilização e capacitação das comunidades. Essa relação 

também é reforçada pela ideia de capital vinculado (HEALY, 2002) que considera as relações 

entre grupos de atores e instituições formais (agências públicas, escolas, igrejas, etc.) 

potencializador do capital de rede e encoraja a colaboração (PUTNAM, 2000). 

O capital social e o conhecimento transferido entre atores e entre atores e 

instituições como percebido na análise deste caso alinham-se com Andersen (2008) que 

descreve essa troca como facilitador de mudanças de atitude. A aceitação da mudança é 

facilitada quando a necessidade de mudança surge da base da pirâmide para o topo. 
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5.4.6 Iniciativas bottom-up 

Butkevičienė (2009) afirma que não se pode negligenciar as iniciativas que surgem 

do Governo em direção à comunidade (top-down). Entretanto as ideias que surgem em nível de 

comunidade (bottom-up) tende a se tornar bem sucedida, porque emerge dos problemas do 

cotidiano desses grupos. 

No caso estudado a iniciativa foi top-down a SDA implementou o projeto e ofereceu 

para as comunidades, a partir de apresentação nas comunidades. Todavia os agricultores que 

obtiveram maior resultado buscaram, por conta própria, os financiamentos do Governo. 

Destaca-se a fala do entrevistado (E7) que abandonou o projeto:  

[...] Eu queria um trabalho ou colocar um negócio para mim, uma bodega. Mas a 

Secretaria chamou os agricultores para uma reunião para apresentar um projeto. Meu 

pai foi lá e voltou empolgado (..) lavagem cerebral. Daí, meu pai não me deixou em 

paz [...] eu entrei porque fui obrigado pelo meu pai. Na reunião seguinte eu fui: parecia 

aquelas coisas de igreja o povo ia fazer lavagem cerebral na gente [...] e faziam 

mesmo, era uma confusão porque todo mundo queria entrar no projeto. Eu tinha tudo 

que eles pediram então fui montar a mandala. Mas desde o começo,  sempre tive 

certeza que essa invenção não ia funcionar. Já tinha visto algo parecido, com um 

projeto de fazer roça no quintal, um tal de quintal produtivo. Era a mesma coisa. Quem 

já se viu esse negócio de quintal produtivo prestar [...] No começo pensei que não 

tinha que pagar nada. Ia ter um monte de trabalho, e ainda mais, o Governo ia querer 

cobrar da gente“[...] Não era coisa para mim. Ninguém aqui me ajudava. A visita do 

técnico era uma aqui e outra lá [...] 

As palavras do entrevistado (E7) demonstram que o mesmo não buscou e nem 

acreditava no projeto, e desta forma, abandonou a IS. Porém, exemplos como o do entrevistado 

(E10) que mesmo distante de outros atores para compartilhamento de experiências obteve 

sucesso em seu empreendimento ratificam a afirmação de Butkevičienė (2009) de que as 

inovações sociais quando surgem do interesse da comunidade são mais propensas ao sucesso. 

 

5.5 Quadro analítico proposto 

Em suma, o Projeto Mandalla apresenta as características de novidade, 

imaterialidade, está passiva a incertezas e riscos, e a onipresença inerentes a uma inovação 

social. Considerando que essas características estão inseridos em um processo dinâmico, a 

Figura 7, articula os achados desta pesquisa com o modelo de processo de inovação social 

descrito por Neumeier (2012), exposto no referencial teórico. 
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Figura   7 – Adequação do Projeto Mandalla ao Processo de Inovação Social  

 
Fonte: Adaptado de Neumeier (2012) com dados da pesquisa (2013) 

A figura 7 ilustra a adequação do modelo de Neumeier (2012) do processo de 

inovação social aos dados da pesquisa sobre o projeto Mandalla. Desde às relações de influência 

do Governo em apresentar o sistema agroecológico de produção das mandalas como opção para 

resolver a problemática da segurança alimentar do semiárido cearense até a formação de uma 

massa crítica de adotantes configurando o sucesso da IS. 

Além de adequar-se ao modelo de Neumeier (2012) o projeto analisado também 

satisfez todas as condicionantes de sucesso propostas por Butkevičienė (2009). De tal sorte, 

propõe-se um modelo para análise dos sucesso de inovações sociais apresentada na figura 8. 

Figura   8 – Quadro analítico de avaliação de uma Inovação Social bem sucedida 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. Adaptado de Butkevičienė (2009) e Neumeier (2012) 
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A Figura 8 ilustra o modelo de análise do processo de inovações sociais, 

considerando os condicionantes que catalisam a obtenção de sucesso desta, com base no estudo 

empírico das mandalas. Os limites em verde representam o ambiente do sistema de inovação, 

os retângulos em azul os condicionantes de sucesso que tem efeito positivo ou negativo sobre 

o processo. 

Neste caso o Governo assumiu um papel de financiador e agente de capacitação dos 

agricultores familiares para permitir que a inovação iniciasse. Vale salientar que os fatores 

condicionantes influenciam o processo em toda a extensão. Entretanto as iniciativas bottom-up 

impactam de maneira mais consistente na fase de problematização, na qual surgem a ideias a 

partir das necessidades dos grupos de atores. 

Além disso a influência externa de outros atores e organizações continuam a 

modular a mudança de atitude e comportamento dos grupos envolvidos. Neste trabalho as 

mandalas já foram caracterizadas como IS, porém, a próxima seção evidencia os resultados 

tangíveis e intangíveis do Projeto Mandala. 

5.6 Evidenciação das mudanças após a implementação do Projeto Mandalla 

A implantação das mandalas incorreu em mudanças no regime dominante das 

comunidades beneficiadas com os projetos. A inovação alterou atitudes e comportamentos que 

serão discutidos nas subseções seguintes. 

5.6.1 Segurança alimentar  

Segurança alimentar é um conceito se relaciona com capacidade de garantir à 

população alimento em quantidade e qualidade suficientes (FREI BETTO, 2003). Essa situação 

é ainda mais difícil de atingir no semiárido onde o déficit no balanço hídrico dificultam a 

produção de alimentos (ARSKY, 2009). 

O entrevistado (E5) evidencia a preocupação com a questão da segurança alimentar: 

Era difícil consegui comida, o que a gente ganhava era só para isso. Agora com as 

mandalas a gente planta verdura, fruta e cria animais. Agora se eu convidar o Sr. para 

almoçar posso matar uma galinhazinha para comer com uma batata-doce. É outro 

mundo, mesmo com a seca ainda está dando [...] 
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Além da fala do entrevistado, 57,1% dos respondentes do questionários apontaram 

como o maior benefício das mandalas a disponibilidade de alimento para famílias. O ganho 

tangível nesse caso é patente. Cabe ressaltar, de maneira intangível a segurança alimentar 

importa indiretamente na saúde dos agricultores. Os benefícios a saúde são ainda mais 

potencializada pelo caráter agroecológico do sistema mandala de produção. 

Nesse contexto, as mandalas apresentam-se como uma solução para a fome coletiva 

através do emprego, no qual incentiva os processos de troca e comércio sem impactar na vida 

familiar . 

5.6.2 Sustentabilidade 

O manejo das mandalas não se utiliza de agrotóxicos, e os preceitos agroecológicos 

subjazem sua concepção.  Ao esposar o trabalho dentro de seu próprio negócio, a família se 

apropria dos conhecimentos e técnicas, evidenciando a dimensão social no tocante ao trabalho 

pleno e autônomo, com ampla liberdade de horários. Os resíduos da produção agrícola 

alimentam os animais da criação, e os destes, por sua vez, são utilizados como adubo orgânico 

(COSTA et al., 2013). 

O sistema de produção mandala alinha-se à sustentabilidade a medida que objetiva 

gerar produtos, que ao mesmo tempo geram resultados econômicos e contribuem para 

mudanças sociais (CAPRA, 2000). 

Segundo Altieri (ALTIERI, 2012), a maioria das definições de sustentabilidade 

para a agricultura incluem a manutenção da capacidade de produção do ecossistema agrícola, a 

preservação da diversidade de fauna e flora e a capacidade do agroecossistema a resistir a 

degradação. Todos esses critérios são atendidos pelo Projeto Mandalla o que demonstra sua 

função de preservação ambiental. 

A IS nesse processo promove uma mudança da visão funcionalista predominante,  

que resulta em uma engenharia social de “valor adicionado”, para o centro filosófico da 

sustentabilidade como uma alternativa ao tecnocentrismo (MEHMOOD; PARRA, 2013). 

5.6.3 Prazer no trabalho 

Formalmente, o perfil dos agricultores selecionados é baseado no desejo da família 

de empreender e principalmente os laços culturais com a agropecuária. O convênio é então 
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confeccionado transferindo para o grupo o montante aproximado de quatro mil e trezentos reais 

para a implantação do sistema, em valores de 2011. 

Esta evidência corrobora com a perspectiva de prazer no trabalho experimentado 

por esses indivíduos, visto que de acordo com Veras (2006) as relações sociais quando em 

conjunto com a percepção de que o trabalho é significante age como facilitador do prazer. 

Reforça-se ainda o sentimento de pertença proporcionado aos trabalhadores em 

virtude do projeto, e da perspectiva de negócio próprio. Segundo o depoimento de um dos 

agricultores familiares participantes que se mostrou muito satisfeito com o projeto, afirmou: 

“agora eu sou patrão”. O projeto Mandalla, proporcionou ao entrevistado e a outras famílias 

não apenas a possibilidade de trabalho, mas a valorização do seu trabalho. O prazer no trabalho 

obtido por meio da interação social é adquirido por meio do reconhecimentoe valorização do 

próprio indivíduo diante da coletividade (MENDES; TAMAYO, 2001; MERLO et al., 2003; 

VERAS, 2006). 

 No processo de convênio, há o reembolso do valor financiado, apenas a partir do 

oitavo mês de produção efetiva do sistema, em parcelas iguais, durante 24 meses. De forma 

que, o valor reembolsado pode ser reinvestido para a ampliação do projeto dos mesmos três 

agricultores, ou então, com a aquiescência desses permitir que outro grupo seja formado, 

criando uma nova Mandalla. 

Claramente, a construção das relações sociais são, aqui, fortalecidas e a perspectiva 

de prazer conforme Porto e Tamayo (2003) é satisfeita, haja vista, que o trabalhador percebe 

que está contribuindo de forma positiva para sociedade. 

Por fim, podem-se relacionar Inovações Sociais, a partir do Projeto Mandalla do 

Governo do Estado do Ceará, sob o enfoque da perspectiva do prazer trabalho, como uma forma 

de potencializar o prazer no trabalho, visto que reduz o sofrimento ético pela precarização do 

emprego e a interferência da tecnologia que expropriam os valores individuais (MENDES; 

TAMAYO, 2001; CRISTOPHE, 2007). 

5.6.4 Retorno econômico 

Os relatos dos agricultores, em sua grande maioria, expressam seu desejos e euforia 

com os resultados econômicos advindos do Projeto Mandalla. A situação de vulnerabilidade 

social dos participantes é patente. Essa situação se deve em grande parte pelo crônico problema 

de seca no semiárido e consequente escassez de alimentos e oportunidades comerciais. 
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De tal sorte, o Projeto Mandalla possibilita que esses agricultores mantenham uma 

fonte de alimentação contínua com as culturas plantadas em suas propriedades. Em primeira 

instância, ocorre a economia de gasto com esses produtos que necessitariam ser adquiridos no 

comércio local. Isso significa que esses agricultores poderão aplicar esse recurso em outros 

bens ou serviços. 

O segundo avanço observado acontece, a partir do momento que a necessidade de 

víveres das famílias é satisfeita. Nesse momento, os agricultores iniciam o processo de venda 

do excedente. Inicialmente o comércio acontece nas vizinhas, inclusive em sistema de escambo. 

Os produtores então buscam as feiras livres para a venda de suas frutas, verduras e 

animais. Deparam-se com o mercado e buscam então alternativas que permitam uma melhor 

lucratividade do plantio. 

Percebe-se que esse processo de aprendizado acontece a partir das relações entre os 

atores a partir do intercâmbio supra-citado. Como resultado os agricultores se apropriam do 

conceito de alimento agroecológico produzido pelo mandalas com o objetivo de valorizar o seu 

produto. 

Essas famílias sobrevivem, em sua grande maioria, com até cento e cinquenta reais 

de renda per capita mediana por família (IPECE, 2011), qualquer incremento nesse valor 

impacta sobremaneira no padrão de vida desses agricultores.  
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6 CONCLUSÃO 

A Inovação Social é um termo atualmente muito empregado no meio acadêmico 

entretanto é multifacetado e muito difícil de definir. De tal sorte é abordado na literatura de 

diversas formas diferentes. 

Uma revisão sistemática de literatura sobre o tema permitiu ao autor delimitar seis 

eixos de estudo da IS no mundo: Político, Cultural, Desenvolvimento Prático, 

Empreendedorismo Social e Inovação Organizacional. 

O eixo político trata da governança das cidades para evitar a polarização 

socioeconômica e exclusão social. Essa abordagem, destaca o papel da sociedade civil como 

agente de mudança a partir de um regime de governança democrática  

O eixo cultural considera a IS no campo intelectual e criatividade social. Essas 

inovações não encontram um locus para ocorrer, e se utilizam das artes para gerar mudanças 

inclusive em ambientes organizacionais e de relações comerciais. 

O eixo do desenvolvimento prático ou eixo territorial oferece uma perspectiva 

ampla da aplicação da IS e indica que a estrutura social é um gerador de mudanças a nível 

regional, local e comunidade com melhoria da qualidade de vida dos adotantes. 

O eixo do Empreendedorismo Social, de vertente estadunidense, trata a IS como 

oportunidades ou novas ideias que solucionam problemas sociais e geram lucro para empresas 

sociais.  

O sexto eixo considera IS como sinônimo de Inovação Organizacional podendo 

dividir-se em duas linhas, uma que trata dessas inovações em empresas e a outra preocupa-se 

com a continuidade de organizações sem fins lucrativos. 

Neste trabalho assumiu-se Inovação Social como a criação ou modificação de um 

produto, serviço ou programa que modifique o status quo da sociedade civil com melhoria de 

qualidade de vida dos participantes, como perspectiva do eixo territorial. 

Esse trabalho se propôs estudar os resultados do Projeto Mandalla, sob a ótica da 

inovação social, no contexto do semiárido do nordeste brasileiro. 

 O primeiro objetivo apresentado foi o de analisar a partir do quadro analítico 

(framework) de Inovação Social, criado por Neumeier (2012), o Projeto Mandalla. Antes de 
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utilizar-se do framework para a análise caracterizou-se as mandalas como IS, com base nas 

características de novidade, intangibilidade, incerteza e onipresença. 

A característica novidade foi identificada quando considerado que após 

implementado o projeto o manejo das culturas é agroecológico e preocupa-se com a 

convivência com o semiárido. Destaca-se também o associativismo estimulado de forma 

coercitiva, visto que, para assumir o financiamento os interessados necessitam montar grupos 

de 3 famílias para estarem aptos. 

A característica intangibilidade também é evidenciada com a percepção de melhoria 

de qualidade de vida dos entrevistados, clarificada pela subsistência garantida, uma maior 

interação dos grupos sociais e os benefícios indiretos advindos da melhoria da condição 

econômica. 

A incerteza é encontrada na mandala quando observa-se o risco do cultivo de 

vegetais e animais em um ambiente de semiárido, no qual o perigo de seca é sempre iminente 

e as perdas são irremediáveis para o produtor rural. 

E finalmente a característica de onipresença, ou seja, a inovação pode ocorrer em 

qualquer ambiente seja ele institucional ou de indivíduos, que neste caso, ocorre entre 

indivíduos, entretanto neste caso, foi liderado pelo Governo e associações. 

Nessa perspectiva entende-se que o Projeto Mandalla se caracteriza perfeitamente 

como inovação social e que então passou por um processo de inovação social para tornar-se 

bem sucedido. 

Analisando-se então a mandala pelo modelo de Neumeier (2012) as entrevistas 

permitiram evidenciar que todas as fases propostas estavam presentes. Na etapa de 

problematização a questão social a ser resolvida era a da segurança alimentar, em primeira 

instância, e a relação homem meio ambiente. 

Inicialmente alguns agricultores receberam o projeto, à medida que eram 

implantadas e geravam valor para os adotantes outros produtores procuraram imitar ou financiar 

também o projeto, caracterizando assim a fase de expressão de interesse. 

Em seguida os grupos de agricultores familiares com projetos começaram a 

compartilhar experiências e direcionaram seus trabalhos para a comercialização do excedente 

de produção. A venda agora era tratada como de produtos agroecológicos ou orgânicos, haja 

vista, um maior ganho econômico. 
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A formação de massa crítica e a percepção de melhorias na utilização das mandalas 

e nos processos de seleção de novos adotantes justificam a perpetuação dos projetos e por 

conseguinte o sucesso dos mesmo. 

Em seguida, tratou-se o Projeto Mandala sob a luz do modelo de Butkevičienė 

(2009) dos condicionantes do sucesso da inovação social:  aceitação cultural; sustentabilidade 

econômica; viabilidade tecnológica; compartilhamento de conhecimento; empreendedorismo 

individual; capital social; iniciativas bottom-up. Todas as condicionantes foram evidenciadas 

na pesquisa e permitiu a criação de um modelo analítico único. 

O segundo objetivo foi o de evidenciar as mudanças ocorridas em consequência da 

implementação do Projeto Mandalla, de modo que, os resultados mostram que as mandalas 

implantadas proporcionaram inúmeras contribuições aos agricultores familiares e à sociedade, 

como por exemplo: 

• melhoria da qualidade alimentar das famílias; 

•  aumento da renda familiar; 

• aperfeiçoamento das técnicas de produção; 

• capacitação dos agricultores familiares; 

• alto sentimento de pertença ou integração dos agricultores; 

• tecnologia adequada às necessidades e à cultura; 

• formação de espírito de equipe; 

• comprometimento com o empreendimento; 

• presença de inovação; 

• conhecimento e atuação de todo o processo produtivo pelos agricultores; 

• responsabilidade socioambiental; 

• objetivos da comunidade considerada. 

O terceiro objetivo foi analisar a percepção dos atores sobre os resultados sociais 

do Projeto Mandalla.e na perspectiva dos atores ocorreu um salto qualitativo e quantitativo em 

sua qualidade de vida, de forma que, melhoraram sua qualidade alimentar e por consequência 

sua saúde. Também vale salientar que a venda do excedente gera um ganho econômico que 

permite que os mesmo ascendam socialmente. 
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Apesar dos resultados expressivos do Projeto Mandalla evidenciados nesses estudo 

observou-se que essas ações são insuficientes para o quadro de exclusão social e miséria 

aparente no semiárido nordestino. Resultados ainda melhores poderiam ser obtidos se o Estado 

investisse em assistência técnica e extensão rural de forma universalizada no interior do Ceará. 

Políticas públicas que promovam iniciativas como as mandalas devem ser 

replicadas e multiplicadas com intuito de minimizar o sofrimento das famílias do semiárido 

nordestino e ao mesmo tempo gerar também desenvolvimento econômico de forma sustentável. 

Essa pesquisa contribui para o campo de estudo da Inovação Social ao discutir as 

diversas abordagens desse conceito ainda difuso. Ao lançar luz sobre esse debate pode-se 

compreender melhor as características comuns e contribuir para um consenso futuro. 

Concomitantemente, apropria-se da prática para captar a dúvida da existência de um processo 

de inovação social. 

Sugere-se para futuras pesquisas a entrevista de membros do alto escalão do 

Governo que permita identificar o grau de distanciamento das proposições de políticas públicas 

e o resultado das mesmas. Além disso, ampliar a pesquisa para outras regiões do semiárido 

brasileiro permitindo uma comparação entre elas.  

 



73 

 

REFERÊNCIAS 

ABERNATHY, W.; UTTERBACK, J. Patterns of industrial innovation.  Technology Review. 

Junho–Julho, pp.40–47.1978 

 

ADISA, R. S. Rural Development in the Twenty-First Century as a Global Necessity. In: 

ADISA, R. S. (Ed.). Rural Development: Contemporary Issues And Practices. Croatia: 

Intech, 2012. cap. Introductory Chapter, p.408. 

 

ADLER, E. S.; CLARK, R.. An Invitation to Social Research: How It's Done. Belmont, CA: 

Cengage Learening. 2011 

 

ALTIERI, M. Agroecologia: bases científicas para uma agricultura sustentável.  São Paulo: 

Expressão Popular, 2012. 400. 

 

ARKSEY, H.; KNIGHT, P. Interviewing for social scientists : an introductory resource 

with examples.  London ; Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications, 1999. xii, 208 p. 

 

ARSKY, I. A sustentabilidade dos programas e políticas públicas de captação e manejo de água 

de chuva para a garantia da soberania e segurança alimentar no semi-árido brasileiro. Anais. 

Simpósio Brasileiro de Captação de Água de Chuva no Semi-Árido, 7,. Caruaru - PE 2009. 

 

BACON, N.; FAIZULLAH, A.; MULGAN, G.; WOODCRAFT, S. Transformers. How local 

areas innovate to address changing social needs. London: NESTA - National Endowment 

for Science, Technology and the Arts 2008. 

 

BENNETT, A.; ELMAN, C. QUALITATIVE RESEARCH: Recent Developments in Case 

Study Methods. Annual Review of Political Science, v. 9, n. 1, p. 455-476,  2006. Disponível 

em: < http://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.polisci.8.082103.104918 >.  

 

BESSANT, J. R.; TIDD, J. Innovation and entrepreneurship.  Chichester (England); 

Hoboken (NJ): J. Wiley, 2008. 

 

BIGGS, S. D. A multiple source of innovation model of agricultural research and technology 

promotion. World Development, v. 18, n. 11, p. 19,  1990.   

 

BIGNETTI, L. P. As inovações sociais: uma incursão por ideias, tendências e focos de pesquisa. 

Ciências Sociais Unisinos, v. 47, n. 1, p. 3-14,  2011. Disponível em: < 

http://www.unisinos.br/revistas/index.php/ciencias_sociais/article/view/1040/235 >.  

 

BORDENS, K. S.; ABBOTT, B. B. Research design and methods : a process approach. 8th. 

New York: McGraw-Hill, 2011. xxi, 544 p. 57 p. 

 

BOTERO, C. A. A. Indicadores de Innovación social Aplicados a la Producción de 

Conocimiento Universitario. XIV Congreso Latino-Iberoamericano de Gestión 

Tecnológica: Innovación para el crecimiento sostenible en el marco del Bicentenario, 

2011, Lima - Peru.  Interactiva Studio S.A.C. 

 

BRYMAN, A. Barriers to Integrating Quantitative and Qualitative Research. Journal of Mixed 

Methods Research, v. 1, n. 1, p. 8-22,  2007. Disponível em: < 

http://mmr.sagepub.com/content/1/1/8.abstract >.  

http://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.polisci.8.082103.104918
http://www.unisinos.br/revistas/index.php/ciencias_sociais/article/view/1040/235
http://mmr.sagepub.com/content/1/1/8.abstract


74 

 

 

BURNS, T.; STALKER, G. M. The Management of Innovation.  London: Tavistok, 1961. 

 

BUTKEVIČIENĖ, E. Social Innovations in Rural Communities: Methodological Framework 

and Empirical Evidence. Socialinės inovacijos kaimo bendruomenėse: metodologinė 

prieiga ir empirinės iliustracijos., v. 63, n. 1, p. 80-88,  2009. Disponível em: < 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sih&AN=37276220&lang=pt-

br&site=ehost-live >.  

 

CARNEIRO, M. J. Política pública e agricultura familiar: uma leitura do Pronaf (Public Policy 

and Family Farming. Estudos Sociedade e Agricultura, v. 8, April 1997.   

 

CASTRO, F. G.; KELLISON, J. G.; BOYD, S. J.; KOPAK, A. A Methodology for Conducting 

Integrative Mixed Methods Research and Data Analyses. Journal of Mixed Methods 

Research, v. 4, n. 4, p. 342-360, October 1, 2010 2010. Disponível em: < 

http://mmr.sagepub.com/content/4/4/342.abstract >.  

 

CAVALLI, N. The symbolic dimension of innovation processes. American Behavioral 

Scientist, v. 50, n. 7, p. 958-969, Mar 2007. Disponível em: < <Go to 

ISI>://WOS:000251095600009 >.  

 

CEARÁ. Estado libera R$ 4,5 milhões para municípios do Cariri.  2010. Disponível em: < 

http://www.ceara.gov.br/salade-imprensa/noticias/884-estado-libera-r-45-milhoes-para-

municipios-do-cariri >. Acesso em: 11/05/2013. 

 

CHARMAZ, K. Constructing Grounded Theory: A Practical Guide Through Qualitative 

Analysis.  California, CA: Thousand Oaks, 2006. 

 

CHERRYHOLMES, C. H. Notes on Pragmatism and Scientific Realism. Educational 

Researcher, v. 21, n. 6, p. 13-17,  1992. Disponível em: < http://www.jstor.org/stable/1176502 

>.  

 

CHRISTIAENS, E.; MOULAERT, F.; BOSMANS, B. The end of social innovation in urban 

development strategies? The case of antwerp and the neighbourhood development association 

'bom'. European Urban and Regional Studies, v. 14, n. 3, p. 238-251, Jul 2007. Disponível 

em: < <Go to ISI>://WOS:000248415400004 >.  

 

COLEMAN, J. S. Social capital in the creation of human capital. American Journal of 

Sociology. 94: 95-120 p. 1998. 

 

COSTA, J. S.; MAIA, A. B. G. R.; FREITAS, A. R. P. d.; SILVA FILHO, J. C. L. d.; ABREU, 

M. C. S.; TEIXEIRA FILHO, M. C. Social Technology as a Sustainable Public Policy: The 

Mandalla Project in Ceará. Journal of Technology Management & Innovation: Facultad de 

Economía y Negocios, Universidad Alberto Hurtado. 8: 177-187 p. 2013. 

 

CRESWELL, J. W. Editorial: Mapping the Field of Mixed Methods Research. Journal of 

Mixed Methods Research, v. 3, n. 2, p. 95-108, April 1, 2009 2009a. Disponível em: < 

http://mmr.sagepub.com/content/3/2/95.short >.  

 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sih&AN=37276220&lang=pt-br&site=ehost-live
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sih&AN=37276220&lang=pt-br&site=ehost-live
http://mmr.sagepub.com/content/4/4/342.abstract
http://www.ceara.gov.br/salade-imprensa/noticias/884-estado-libera-r-45-milhoes-para-municipios-do-cariri
http://www.ceara.gov.br/salade-imprensa/noticias/884-estado-libera-r-45-milhoes-para-municipios-do-cariri
http://www.jstor.org/stable/1176502
http://mmr.sagepub.com/content/3/2/95.short


75 

 

______. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. 3rd 

Edition.  SAGE Publications, Inc, 2009b. 

 

CRESWELL, J. W.; PLANO CLARK, V. L. Designing and conducting mixed methods 

research. 2nd. Los Angeles: SAGE Publications, 2011. xxvi, 457 p. 

 

CRISTOPHE, D. A banalização da injustiça social.  Rio de Janeiro: Editora FGV, 2007. 

 

DAMANPOUR, F. Organizational Innovation: A Meta-Analysis of Effects of Determinants 

and Moderators. The Academy of Management Journal, v. 34, n. 3, p. 555-590,  1991. 

Disponível em: < http://www.jstor.org/stable/256406 >.  

 

DANZIGER, J. N. Innovation in Innovation?: The Technology Enactment Framework. Social 

Science Computer Review, v. 22, n. 1, p. 100-110, February 1, 2004 2004. Disponível em: < 

http://ssc.sagepub.com/content/22/1/100.abstract >.  

 

DAWSON, P.; DANIEL, L. Understanding social innovation: a provisional framework. 

International Journal of Technology Management, v. 51, p. 9 %U 

http://www.inderscience.com/link.php?id=33125,  2010.   

 

DEES, J. G.; ANDERSON, B. B. Rhetoric, reality, and research : building a solid foundation 

for the practice of social entrepreneurship / In: NICHOLLS, A. (Ed.). Social entrepreneurship 

: new models of sustainable social change. Oxford ; New York: Oxford University Press, 

2006.  p.39-66. 

 

DEWEY, J. Philosophy and civilization.  New York,: Minton, Balch & Company, 1931. vii, 

334 p. 

 

DOSI, G. Institutions and markets in a dynamic world. The Manchester School, v. 56, n. 2, p. 

119-146,  1988.   

 

DUL, J.; HAK, T. Case study methodology in business research.  Oxford: Butterworth-

Heinemann, 2008. 

 

EDWARDS, M. S. Small Change: Why Business Won't Save the World.   Berrett-Koehler 

Publishers, Incorporated, 2010. 

 

FARIAS JÚNIOR, J. X. Projeto de Produção Integrada Mandalla - CE: Governo do Estado 

Do Ceará 2010. 

 

FEILZER, M. Y. Doing Mixed Methods Research Pragmatically: Implications for the 

Rediscovery of Pragmatism as a Research Paradigm. Journal of Mixed Methods Research, 

v. 4, n. 1, p. 6-16, January 1, 2010 2010. Disponível em: < 

http://mmr.sagepub.com/content/4/1/6.abstract >.  

 

FLICK, U. An introduction to qualitative research. 4th ed. Los Angeles ; London: SAGE, 

2009. 

 

FREEMAN, C.; SOETE, L. The economics of industrial innovation. 3rd ed. London: 

Continuum, 2000. 

http://www.jstor.org/stable/256406
http://ssc.sagepub.com/content/22/1/100.abstract
http://www.inderscience.com/link.php?id=33125
http://mmr.sagepub.com/content/4/1/6.abstract


76 

 

 

FREI BETTO. A fome como questão política. Estudos Avançados, v. 17, p. 53-61,  2003. 

Disponível em: < http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

40142003000200005&nrm=iso >.  

 

FUKUYAMA, F. Social capital and the global economy. Foreign Affairs. 74: 89-99 p. 1995. 

 

GABOR, D. Innovations: Scientific, Technological, and Social.  New York: Oxford 

university Press, 1970. 

 

GARIGLIO, M. A. e. a. Uso sustentável e conservação dos recursos naturais da caatinga.  

Brasília: Serviço Florestal Brasileiro, 2010. 

 

GEHLEN, I. Políticas públicas e desenvolvimento social rural. São Paulo em Perspectiva. 

18 2004. 

 

GEROMETTA, J.; HAUSERMANN, H. H.; LONGO, G. Social innovation and civil society 

in urban governance: Strategies for an inclusive city. Urban Studies, v. 42, n. 11, p. 2007-

2021, Oct 2005. Disponível em: < <Go to ISI>://WOS:000232467100006 >.  

 

GODIN, B. καινοτομία: An Old Word for a New World; or, The De-Contestation of a Political 

and Contested Concept. In: SVEIBY, K. E.;GRIPENBERG, P. e SEGERCRANTZ, B. (Ed.). 

Challenging the innovation paradigm. New York: Routledge, 2012. cap. 3, p.37-60.  

(Routledge studies in technology, work and organizations). 

 

GOLDSMITH, S.; GEORGES, G.; BURKE, T. G. The power of social innovation : how civic 

entrepreneurs ignite community networks for good. 1st. San Francisco, CA: Jossey-Bass, 

2010. xxviii, 274 p. 

 

GRANOVETTER, M. S. Economic action and social structure: the problem of 

embeddedness. American Journal of Sociology. 91: 481-510 p. 1985. 

 

GREENFIELD, G. Lampião, Luiz and Padim Ciço: Three icons of the Brazilian Northeast. 

Memory Studies. 2: 393-410 p. 2009. 

 

HERRMANN, S.; NEUMEIER, S. The Social Implications of Developing a Web-GIS. In: 

(Ed.). GIS for Environmental Decision-Making: CRC Press, 2007.  p.241-253.  (Innovations 

in GIS). 

 

HOLT, K. SOCIAL INNOVATIONS IN ORGANIZATIONS. International Studies of 

Management & Organization, v. 1, n. 3, p. 235-252,  1971. Disponível em: < 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sih&AN=5812800&lang=pt-

br&site=ehost-live >.  

 

HOUAISS. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa 2011. 

 

HOWALDT, J. AND M. SCHWARZ  Social innovation: concepts, research fields and 

international trends. 2010.Disponível em http://www.internationalmonitoring.com/fileadmin/ 

Downloads/Trendstudien/Trendstudie_Howaldt_englisch.pdf. Acesso em: 10/04/2012 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142003000200005&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142003000200005&nrm=iso
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sih&AN=5812800&lang=pt-br&site=ehost-live
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sih&AN=5812800&lang=pt-br&site=ehost-live


77 

 

IBGE. Censo agropecuário 2006.  Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, 2006. 

 

JACKSON, S. L. Research methods : a modular approach. 2nd. Belmont, CA: 

Wadsworth/Cengage Learning, 2011. xxiii, 439 p. 

 

LABAD, F.; RODRIGUES, N. Círculos de prosperidade Projeto Mandalla. In: (Ed.). 

Tecnologias apropriadas para terras secas: manejo sustentável de recursos naturais em 

regiões semiáridas no nordeste do Brasil. Fortaleza: Fundação Konrad Adenauer, 2006. 

 

LAND, K. C.; SIRGY, M. J.; MICHALOS, A. C. Handbook of social indicators and quality 

of life research.  Dordrecht; New York: Springer Science+Business Media B.V., 2012. 

 

LASSANCE JR; PEDREIRA, J.. Tecnologias sociais e políticas públicas. In: Fundação Banco 

do Brasil - FBB. Tecnologia social: uma estratégia para o desenvolvimento. Rio de Janeiro: 

Fundação Banco do Brasil. 2004. 

 

LAYARD, P. R. G.; LAYARD, R. Happiness: Lessons from a New Science (Second 

Edition).   Penguin Adult, 2011. 

 

MACIEL, A. L.; FERNANDES, R. M.. Tecnologias sociais: interface com as políticas públicas 

e o serviço social. Serviço Social & Sociedade, v.105, p. 146-165, 2011. 

 

MARSHALL, C.; ROSSMAN, G. B. Designing qualitative research. 5th. Los Angeles: Sage, 

2011. xxii, 321 p. 

 

MAURER, A. M. As Dimensões de Inovação Social em Empreendimentos Econômicos 

Solidários do Setor de Artesanato Gaúcho 2011. 190 (Mestrado em Administração). 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. 

 

MEHMOOD, A.; PARRA, C. The international handbook on social innovation : collective 

action, social learning and transdisciplinary research. In: MOULAERT, F.;MACCALLUM, 

D.;MEHMOOD, A. e HAMDOUCH, A. (Ed.). The international handbook on social 

innovation : collective action, social learning and transdisciplinary research. Northampton, 

MA: Edward Elgar Pub., 2013.  p.53-66. 

 

MENDES, A. M.; TAMAYO, A. Valores organizacionais e prazer-sofrimento no trabalho. 

Psico-USF, v. 6, n. 1, p. 8,  2001.   

 

MERLO, Á. R. C.; VAZ, M. A.; SPODE, C. B.; ELBERN, J. L. G.; KARKOW, A. R. M.; 

VIEIRA, P. R. d. B. O trabalho entre prazer, sofrimento e adoecimento: a realidade dos 

portadores de lesões por esforços repetitivos. Psicologia & Sociedade, v. 15, n. 1, p. 117-136,  

2003.   

 

MERRIAM, S. B. Qualitative research in practice: examples for discussion and analysis.   

Jossey-Bass, 2002. 

 

MESSIANO, Â.; DIAS, R. A tecnologia social como estratégia para o desenvolvimento 

sustentável: o caso da Mandalla. JORNADAS LATINO-AMERICANAS DE ESTUDOS 

SOCIAIS DAS CIÊNCIAS E DAS TECNOLOGIAS - ESOCITE, 2008, Rio de Janeiro.  2008. 



78 

 

 

MINKS, M. Social Innovation: New Solutions to Social Problems. 2011. 86 (Dissertação de 

Mestrado). Georgetown University, Washington, D.C. 

 

MORROW, S. L. Qualitative Research in Counseling Psychology: Conceptual Foundations. 

The Counseling Psychologist, v. 35, n. 2, p. 209-235, March 1, 2007 2007. Disponível em: < 

http://tcp.sagepub.com/content/35/2/209.abstract >.  

 

MOULAERT, F.; MARTINELLI, F.; SWYNGEDOUW, E.; GONZALEZ, S. Towards 

alternative model(s) of local innovation. Urban Studies, v. 42, n. 11, p. 1969-1990, Oct 2005. 

Disponível em: < <Go to ISI>://WOS:000232467100004 >.  

 

MOULAERT, F.; SEKIA, F. Territorial innovation models: A critical survey. Regional 

Studies, v. 37, n. 3, p. 289-302, May 2003. Disponível em: < <Go to 

ISI>://WOS:000181854300007 >.  

 

MULGAN, G. The Process of Social Innovation. Innovations: Technology, Governance, 

Globalization, v. 1, n. 2, p. 145-162, 2006/04/01 2006. Disponível em: < 

http://dx.doi.org/10.1162/itgg.2006.1.2.145 >. Acesso em: 2012/04/27. 

 

MUMFORD, M. D. Social innovation: Ten cases from Benjamin Franklin. Creativity 

Research Journal, v. 14, n. 2, p. 253-266, 2002 2002. Disponível em: < <Go to 

ISI>://WOS:000179832000011 >.  

 

MURRAY, R. S.; CAULIER-GRICE, J.; MULGAN, G. The open book of social innovation.  

[Great Britain]: NESTA, 2010. 

 

NELSON, D. R.; FINAN, T. J. Praying for drought: persistent vulnerability and the politics 

of patronage in Ceará, Northeast Brazil. American Anthropologist. 111: 302-316 p. 2009. 

 

NEUMEIER, S. Why do Social Innovations in Rural Development Matter and Should They be 

Considered More Seriously in Rural Development Research? - Proposal for a Stronger Focus 

on Social Innovations in Rural Development Research. Sociologia Ruralis, v. 52, n. 1, p. 48-

69,  2012.   

 

OGBURN, W. F. On culture and social change.   Phoenix books, 1985. 

 

OSBORNE, S. P.; BROWN, L. INNOVATION, PUBLIC POLICY AND PUBLIC SERVICES 

DELIVERY IN THE UK. THE WORD THAT WOULD BE KING? Public Administration, 

v. 89, n. 4, p. 1335-1350,  2011. Disponível em: < http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-

9299.2011.01932.x >.  

 

PACKER, M. J. The science of qualitative research.  New York: Cambridge University Press, 

2011. xiii, 422 p. 

 

PAULUS, P. B.; NIJSTAD, B. A. Group Creativity: Innovation through Collaboration.  

New York: Oxford University Press, 2003. 

 

http://tcp.sagepub.com/content/35/2/209.abstract
http://dx.doi.org/10.1162/itgg.2006.1.2.145
http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9299.2011.01932.x
http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9299.2011.01932.x


79 

 

PETTIGREW, A.; WHITTINGTON, R.; MELIN, L.; SANCHEZ-RUNDE, C.; VAN DEN 

BOSCH, F.; RUIGROK, W.; NUMAGAMI, T. i. i. Innovative Forms of Organizing.  London: 

Sage, 2003. 

 

PHILLS JR., J. A.; DEIGLMEIER, K.; MILLER, D. T. Rediscovering Social Innovation. 

Stanford Social Innovation Review, v. Fall 2008, n. 3, p. 10,  2008.   

 

PIERCE, C. S. What pragmatism is. The Monist, v. 15, n. 2, p. 161-81,  1905.   

 

POL, E.; VILLE, S. Social innovation: Buzz word or enduring term? Journal of Socio-

Economics, v. 38, n. 6, p. 878-885,  2009.   

 

PORTO, J. B. T., A. Escala de valores relativos ao trabalho EVT. Psicologia: Teoria e 

Pesquisa, v. 19, n. 2, p. 8,  2003.   

 

POT, F.; VAAS, F. Social innovation, the new challenge for Europe. International Journal of 

Productivity and Performance Management, v. 57, n. 6, p. 468-473,  2008. Disponível em: 

< http://www.emeraldinsight.com/10.1108/17410400810893400 >.  

 

PUTNAM, R. D. Comunidade e democracia: a experiência da Itália moderna.  Rio de 

Janeiro: FGV, 2000. 

 

RODRIGUES, I.; BARBIERI, J. C.. A emergência da tecnologia social: revisitando o 

movimento da tecnologia apropriada como estratégia de desenvolvimento sustentável.Revista 

de Administração Pública,, v. 42, n6, p.1069-94, nov./dez. 2008. 

 

ROSSMAN, G. B.; RALLIS, S. F. Learning in the field : an introduction to qualitative 

research. 2nd. Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications, 2003. xix, 369 p. 

 

RUBIN, A.; BABBIE, E. R. Research methods for social work.  Belmont, CA: Brooks/Cole 

Cengage, 2011. 

 

SACHS, I. Desenvolvimento includente, sustentável, sustentado.  Rio de Janeiro: Garamond, 

2004. 

 

SCHMOOKLER, J. Invention and Economic Growth.  Cambridge: Mass. : Harvard 

University, 1966. 

 

SCHUMPETER, J. A. Capitalism, Socialism and Democracy.   Kessinger Publishing, 2010. 

 

SEN, A. Desenvolvimento como liberdade.  São Paulo: Companhia das Letras, 2002. 

 

SHIPMAN, G. A. THE EVALUATION OF SOCIAL INNOVATION. Public Administration 

Review, v. 31, n. 2, p. 198-200,  1971. Disponível em: < 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sih&AN=4603034&lang=pt-

br&site=ehost-live >.  

 

SILVA, D. R. d.; SAMPAIO, J. L. F.; ALENCAR, F. A. G. d. Migração sazonal cearense: via 

para o trabalho escravo contemporâneo. Anais. ENCONTRO NACIONAL DE GEOGRAFIA 

AGRÁRIA, 2009, São Paulo. 

http://www.emeraldinsight.com/10.1108/17410400810893400
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sih&AN=4603034&lang=pt-br&site=ehost-live
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sih&AN=4603034&lang=pt-br&site=ehost-live


80 

 

 

SILVERMAN, D. Interpreting qualitative data : a guide to the principles of qualitative 

research. 4th ed. London: SAGE, 2011. 

 

SMITH, A. Translating sustainabilities between green niches and socio-technical regimes. 

Technology Analysis & Strategic Management, v. 9, n. 4, p. 24,  2007.   

 

STRAUSS, A. L.; CORBIN, J. Basics of Qualitative Research.  Newbury Park, CA: Sage, 

1990. 

 

TASHAKKORI, A.; TEDDLIE, C. Mixed methodology : combining qualitative and 

quantitative approaches.  Thousand Oaks, Calif.: Sage, 1998. xi, 185 p. 

 

______. Sage handbook of mixed methods in social & behavioral research.  Los Angeles: 

SAGE Publications, 2010. 

 

TAYLOR, J. B. INTRODUCING SOCIAL INNOVATION. Journal of Applied Behavioral 

Science, v. 6, n. 1, p. 69-&, 1970 1970. Disponível em: < <Go to 

ISI>://WOS:A1970F708400004 >.  

 

UTTERBACK, J. M.; ABERNATHY, W. J. A Dynamic Model of Process and Product 

Innovation by Firms.   Center for Policy Alternatives at the Massachusetts Institute of 

Technology, 1975. 

 

VERAS, V. S. Relações sociais de trabalho e custo humano da atividade: vivências de mal-

estar e bem-estar em serviço de teleatendimento governamental. 2006. 102 (Dissertação de 

mestrado). Universidade de Brasília 

 

WOODSIDE, A. G. Case study research : theory, methods and practice.  Bingley: Emerald, 

2010. 

 

YIN, R. K. Mixed Methods Research: Are the Methods Genuinely Integrated or Merely 

Parallel? Research in the Schools, v. 13, n. 1, p. 7,  2006.   

 

______. Case study research : design and methods.  Los Angeles, Calif.: Sage Publications, 

2009. 

 

______. Qualitative research from start to finish.  New York: Guilford Press, 2011. xx, 348 

p. 

 

ZAFIROVSKI, M. The Influence of Sociology on Economics. Journal of Classical Sociology, 

v. 5, n. 2, p. 123-156,  2005. Disponível em: < http://jcs.sagepub.com/content/5/2/123.abstract 

>.  

 

ZUIN, L. F.; QUEIROZ, T. R.; FELTRE, C.; LIMA FILHO, D. Agronegócio: Gestão e 

Inovação.  São Paulo: Saraiva, 2006. 

 

 

 

  

http://jcs.sagepub.com/content/5/2/123.abstract


81 

 

APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTAS – “PROJETO MANDALLA” 

Entrevista com os coordenadores e técnicos do Estado: 

Data:____/____/____                                                   Local:________________________ 

 

1 PERFIL DO (A) ENTREVISTADO (A): 

1.1 Órgão:__________________________________________________________________ 

1.2 Cargo ou função:_________________________________________________________ 

 

2 INFORMAÇÕES SOBRE A ORGANIZAÇÃO 

2.1 Quantidade de projetos apoiados ___________________________________________ 

2.2 Início das atividade_______________________________________________________ 

2.3 Tamanho da equipe ______________________________________________________ 

2.4 Número de visitas as unidades/mês _________________________________________ 

2.5 Disponibilidade de recursos _______________________________________________ 

 

3 CARACTERÍSTICAS DAS INOVAÇÕES SOCIAIS 

3.1 O Sr.(a) percebeu alguma mudança nas comunidades com a implantação do PM? 

(atitudes, imitação, nova ideia, busca de novos projetos) 

3.2 Com a implementação quais as alterações nas relações sociais da comunidade? (benefício 

material secundário) 

3.3 Qual a reação dos agricultores durante a fase de implantação? (medos, euforia) 

 

4  CONDICIONANTES DE SUCESSO DA INOVAÇÃO SOCIAL 

4.1 Quais as barreiras culturais que ficaram evidentes durante o processo de implantação? 

(uso de tecnologia, costumes, aptidão natural) 

4.2 Qual a influência da perspectiva de ganhos na procura pelos projetos? (fator principal, 

desilusão, excesso de expectativa) 

4.3 Qual a dificuldade dos agricultores em aprender e manter o uso da tecnologia da 

mandalla? (treinamento, acompanhamento, disponibilidade de manutenção) 

4.4 Quais os aspectos do projeto mandalla e dos conhecimentos popular que são claramente 

identificados durante o processo? (conhecimentos explícitos e tácitos) 

4.5 Como se articulam as famílias durante o processo de implantação e continuidade? 

(lideranças, articulações) 

4.6 Qual o nível de articulação entre as famílias e os outros projetos? (obrigações, normas, 

cooperação) 
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4.7 Os agricultores buscam os projetos voluntariamente ou necessitam de estímulo para 

participar das associações?(divulgação dos projetos, agentes da ATER) 

4.8 Qual a função dos técnicos na continuidade dos projetos? (ATER, fomento, capacitações) 

4.9 Quais as considerações sobre a ação do Estado? (Nível de ATER, continuidade dos 

recursos). 

4.10 Qual sua percepção sobre a qualidade de vida dos agricultores familiares antes e depois 

da implantação? 

4.11 Quem devo procurar para que eu possa aprender mais sobre minhas perguntas? 

 

5 DADOS DEMOGRÁFICOS 

 

5.1 Idade:________________________________________________________________ 

5.2 Grau de escolaridade:____________________________________________________ 

5.3 Ano que iniciou o trabalho com os projetos_____________________________________ 

5.4 Quantos filhos (gêneros, colaboram?)__________________________________________ 

5.5 Quem é o responsável pelo grupo? 

5.6 Número de famílias na mandalla____________________________________________ 

Agradecimento pelo tempo dispendido. 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO – “PROJETO MANDALLA” 

Entrevista com os agricultores familiares: 

Data:____/____/____                                                   Local:________________________ 

 

1 PERFIL DO (A) ENTREVISTADO (A): 

5.7 Associação:__________________________________________________________ 

5.8 Cidade:____________________________________________________ 

 

6 INFORMAÇÕES SOBRE A ORGANIZAÇÃO 

6.1 Número de Mandallas  ________________________________________ 

6.2 Início das atividade ___________________________________________________ 

6.3 Número de famílias _________________________________________________ 

 

7 CARACTERÍSTICAS DAS INOVAÇÕES SOCIAIS 

7.1 O Sr.(a) percebeu alguma mudança nas comunidades com a implantação do PM?  

3.1.1 As mandalas são novidades para os agricultores (é uma nova forma de fazer) 

( ) concordo totalmente 

( ) concordo parcialmemte (concordo mas ainda tenho dúvida) 

( ) nem concordo nem discordo ( não sei dizer) 

( ) discordo parcialmente (acho que não mas tenho dúvida) 

( )discordo totalmente 

3.1.2 As mandalas melhoraram a qualidade de vida (alimentação melhor, mais dinheiro, 

melhoria do padrão de vida) 

( ) concordo totalmente 

( ) concordo parcialmemte (concordo mas ainda tenho dúvida) 

( ) nem concordo nem discordo ( não sei dizer) 

( ) discordo parcialmente (acho que não mas tenho dúvida) 

( )discordo totalmente 

3.1.3 Era arriscado montar a mandala (poderia não dar certo, poderia não saber usar, 

associação) 

( ) concordo totalmente 

( ) concordo parcialmemte (concordo mas ainda tenho dúvida) 

( ) nem concordo nem discordo ( não sei dizer) 

( ) discordo parcialmente (acho que não mas tenho dúvida) 

( )discordo totalmente 
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3.1.4 A mandala nos aproximou da comunidade (as 3 famílias por projeto, reuniões  

( ) concordo totalmente 

( ) concordo parcialmemte (concordo mas ainda tenho dúvida) 

( ) nem concordo nem discordo ( não sei dizer) 

( ) discordo parcialmente (acho que não mas tenho dúvida) 

( )discordo totalmente 

 

8 CONDICIONANTES DE SUCESSO DA INOVAÇÃO SOCIAL 

8.1 Quais as barreiras culturais que ficaram evidentes durante o processo de implantação? 

(uso de tecnologia, costumes, aptidão natural) 

4.1.1 A tecnologia usada na mandala era difícil de entender 

( ) concordo totalmente 

( ) concordo parcialmente (concordo mas ainda tenho dúvida) 

( ) nem concordo nem discordo ( não sei dizer) 

( ) discordo parcialmente (acho que não mas tenho dúvida) 

( )discordo totalmente 

 

4.1.2 Qual o motivo de montar a mandala 

( ) Procurava solução para as dificuldades (alimentação, financeira) 

( ) O Governo apresentou a oportunidade (propaganda, palestra) 

( ) Vi a mandala de meu amigo e me interessei 

( ) Fui obrigado- (quem?)_____________________ 

( ) Outros _____________ 

 

4.1.3 Quando realmente se decidiu que ia montar? 

( ) Quando vi a apresentação da SDA 

( ) Quando me disseram que era bom 

( ) Quando vi a mandala modelo experimental 

( ) Quando vi a de meu amigo funcionando 

( ) Outros _____________ 

 

4.1.4 O que realmente chamou atenção na mandala? 

( ) A oportunidade de garantir alimento para você e sua família 

( ) A opção de receber dinheiro com as sobras 
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( ) A oportunidade de ter trabalho 

( ) Ter um negócio próprio 

( ) Plantar sem agredir o meio ambiente 

( ) Outros _____________ 

 

4.1.5 Já trabalhava com agricultura antes da mandala? 

( ) Sim 

( ) Sim, mas não gostava 

( ) às vezes 

( ) Não, mas minha fui criado fazendo isso 

( ) Não 

 

9 DADOS DEMOGRÁFICOS 

 

9.1 Idade 

9.2 Grau de escolaridade:__________________________________________________ 

9.3 Quantos filhos (gêneros, colaboram?) ____________________________________ 

Agradecimento pelo tempo dispendido. 
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APÊNDICE – C: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu, Josimar Souza Costa, mestrando do Programa de Pós-Graduação em 

Administração e Controladoria da Universidade Federal do Ceará, estou desenvolvendo este 

estudo sobre o Projeto Mandalla. O objetivo é de analisar os resultados do Projeto Mandalla 

(PM), pela ótica da inovação social, quando aplicado no semiárido do nordeste brasileiro. 

Assim, convido você a participar, contribuindo com informações que nos serão passadas por 

entrevista. Gostaríamos de informar, ainda, que: 

- Você terá acesso, a qualquer tempo, às informações sobre procedimentos e benefícios 

relacionados à pesquisa, inclusive para retirar eventuais dúvidas; 

- Você terá o direito e a liberdade de negar-se a participar da pesquisa, deixar de 

responder qualquer das perguntas ou retirar-se do estudo quando assim desejar, sem que isto 

traga prejuízo moral, físico ou social. 

- Os dados coletados serão divulgados de forma agregada, de forma que sua identidade 

(seu nome) será mantida em sigilo, bem como qualquer informação que possa identificá-la; 

Para qualquer outro esclarecimento, estarei disponível pelo telefone: (85) 8831.6331.  

Agradecemos sua colaboração e apresentamos nossos sinceros agradecimentos.  

 

_________________________________  

                                                                             Assinatura do entrevistador 

CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

Eu, _________________________________________________________________, 

portador do RG _____________________, declaro que depois de esclarecido(a) pelo 

pesquisador e tendo entendido o que me foi explicado concordo em participar da pesquisa 

“INOVAÇÃO SOCIAL NO SEMIÁRIDO: O CASO DO PROJETO MANDALLA NO 

CEARÁ”.  

Fortaleza, ______ de ______________ de 2012. 

______________________________________ 

             Assinatura do entrevistado                                  

                                         Polegar direito  
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ANEXO A – MAPA DAS MACRORREGIÕES ADMINISTRATIVAS DO CEARÁ 

 

 
Fonte: Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (2013)  
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ANEXO B – MAPA DA RENDA PER CAPITA MEDIANA RURAL DO CEARÁ, 2010. 

 
Fonte: Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (2013) 
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ANEXO B – FOTOGRAFIAS DAS MANDALAS (SISTEMA DE BOMBEAMENTO) 
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ANEXO C – FOTOGRAFIAS DAS MANDALAS (INSTALAÇÃO DO TANQUE) 
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ANEXO D – FOTOGRAFIAS DAS MANDALAS (DIVERSIFICAÇÃO) 
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ANEXO E – FOTOGRAFIAS DAS MANDALAS (AÇÃO DA SECA) 
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ANEXO F – FOTOGRAFIAS DAS MANDALAS (POSIÇÃO CENTRAL) 
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ANEXO G – FOTOGRAFIAS DAS MANDALAS (PRODUÇÃO) 
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ANEXO H – FOTOGRAFIAS DAS MANDALAS (PLANTIO) 
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ANEXO I – FOTOGRAFIAS (ALTERNATIVAS DE FONTE DE ÁGUA) 

 

 
 

 

ANEXO J – FOTOGRAFIAS DAS MANDALAS (IRRIGAÇÃO) 
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