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RESUMO 

 

Vive-se um modelo capitalista de organização socioeconômica que, sob o véu do 

liberalismo econômico, da democracia representativa e da sociedade do consumo e do 

espetáculo, promove o mercado à força regente da vida, em meio ao desequilíbrio planetário, 

à destituição da política e à degradação social, marcados pelo sobreuso de recursos, a 

ineficiência da produção, a acumulação de resíduos, a exploração do trabalhador, os 

privilégios elitistas e o autoritarismo de um Estado excludente. Depara-se com a necessidade 

de construir pontes entre desenvolvimento, economia, sociedade e meio ambiente. Frente aos 

desafios, propôs-se desenvolver empreendimento de upcycling na marginalizada comunidade 

do Titanzinho, Serviluz (Fortaleza-CE), sendo que upcycling é um processo de 

beneficiamento que converte resíduos em produtos com qualidade e valor econômico, social e 

ambiental. Seguindo os princípios da economia solidária e da economia da cultura criativa, 

voltados ao bem estar das pessoas no trabalho, combate-se à pobreza a partir da inclusão 

através de trabalho e renda, da qualificação técnica e gerencial e da educação crítica, 

encorajando a participação de mães, grupo de vulnerabilidade social. A pesquisa tem natureza 

interventiva, observacional e descritiva. O planejamento estratégico possibilitou implantar a 

atividade produtiva. Para a gestão do empreendimento e a compreensão da realidade, do 

significado das ações do público atendido e da influência do projeto sobre sua qualidade de 

vida, utilizou-se as técnicas investigativas da pesquisa-ação, observação participante e 

representação social. O registro dos acontecimentos e das percepções do cotidiano em 

documentos institucionais revelaram os indicadores para a aferição dos resultados. O 

empreendimento solidário confirma sua viabilidade quando compatibiliza crescimento 

econômico, equilíbrio ecológico e justiça social, resultando em benefícios de difícil 

mensuração em termos financeiros, oferecendo perspectivas para a realização pessoal e o 

bem-estar coletivo, contribuindo à construção de valores e de práticas culturais rumo ao 

desenvolvimento sustentável. 

 

Palavras-chave: desenvolvimento sustentável, empreendedorismo social, reciclagem, 

capitalismo. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

We live a capitalist experience of socioeconomic organization that behind the veil 

of economic liberalism, representative democracy and consumption, offers the Market the 

power to rule society, among environmental destruction, politics dismissal and social 

deterioration. It is common to experiment overexploitation of natural resources and workers, 

production inefficiency, waste accumulation, elitists privileges and the authoritarianism of an 

exclusionary State. We need to build connections between development, economy, society 

and the environment. For that purpose, an upcycling enterprise was developed at the 

marginalized community of Titanzinho, Serviluz (Fortaleza-CE). Upcycling is the creation of 

new products with good quality and socio-environmental value from used, thrown-out 

elements that used to be treated as trash and waste. According to the principles of solidarity 

economy and creative cultural economy, focused on the welfare of people at work, we fight 

poverty through employment and income opportunities, the development of technical and 

organizational skills and critical education, encouraging the engagement of mothers, a group 

of social vulnerability. It is an interventional, observational and descriptive research. Strategic 

planning was necessary to start the new economic activity. Action research, participant 

observation and social representation were chosen as investigative techniques to assist the 

enterprise management, to understand reality, and the meaning of the public attended actions 

and the project’s influences on their lives. The registration of events and everyday perceptions 

on documents revealed the indicators to measure the results. Economic growth, ecological 

balance and social justice are combined by the upcycling entrepreneurial activity, offering 

prospects for personal fulfillment and collective well-being, contributing to cultural values 

and practices towards sustainable development. The benefits are difficult to be measured in 

financial terms. 

 

Keywords: sustainable development, social entrepreneurship, recycling, capitalism. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A partir da importância em compreender um processo como um todo para que se 

possa interferir no mesmo, insere-se uma reflexão sobre a ideologia hegemônica, que dentro 

de uma visão crítica, precisa ser problematizada para que seja possível atuar com coerência, 

livre da demagogia induzida, como agentes socioambientais em prol do desenvolvimento 

sustentável. 

Vive-se a proposta de um modelo capitalista de organização socioeconômica que 

sob o véu do liberalismo econômico, da democracia representativa e da participação da 

sociedade do consumo e do espetáculo, promove o mercado à força regente da vida, em meio 

ao desequilíbrio planetário, à destituição da política e à degradação social. Há de se considerar 

a falha da coexistência com o sobreuso de recursos, a ineficiência da produção, a acumulação 

de resíduos, a exploração do trabalhador, os jogos de interesses elitistas e o autoritarismo de 

um Estado excludente. 

O desenvolvimento das ciências e tecnologias vem permitindo verdadeiras 

revoluções nos transportes, na comunicação, na medicina e em todas as áreas de atuação 

humana (RODRIGUES, 2005). No entanto, tudo passou a ser valorizado conforme o 

potencial mercadológico, representando “a potencia técnica extremamente desconectada de 

fins humanos, de ética da sustentabilidade [...], a gestar riscos globais” (CARVALHO, 2010). 

Enquanto todas as mazelas do sistema costumam ser justificadas pela 

possibilidade do progresso humano, a falência da racionalidade econômica neoclássica, a 

partir da leitura da crise civilizacional e, por consequência, ambiental, e dos impactos do 

acelerado crescimento demográfico e da globalização, levanta problemas globais dos efeitos 

sinérgicos e acumulativos das atividades antrópicas (DERNADIN, 2003; RODRIGUES, 

2005). 

Depara-se com a necessidade em construir pontes sobre os abismos entre 

desenvolvimento, crescimento econômico, sociedade e meio ambiente. O novo paradigma 

visa desenvolver competências a favor da sustentabilidade, que define o processo ou estado 

que pode se manter indefinidamente, atendendo as necessidades do presente sem 

comprometer a habilidade das futuras gerações atenderem suas próprias necessidades 

(DENARDIN, 2003; OLIVEIRA; PORTO JUNIOR, 2011; ROGERS et. al., 2003).  
“Diante dos atuais desafios [...], é preciso pesquisar, conceber e avaliar novos 
modelos de gestão. Novos enfoques teóricos e metodológicos são importantes para 
superar as visões econômicas predominantes, que se revelam restritivas em termos 
de apreensão da complexidade socioambiental e levaram ao agravamento de 
problemas” (THIOLLENT; SILVA, 2007). 



 Existe a urgência de se libertar das “mãos divinas” do mercado e de resgatar a 

noção de pertencimento à Terra para a formação de um cidadão que atribui valor a todas as 

formas de vida, que evoluiu do antropocentrismo ao geocentrismo, percebendo a conexão e a 

interdependência entre todos os processos que ocorrem no planeta, reconhecendo a Gaia como 

um superorganismo vivo que abriga a todos (RODRIGUES, 2005). 

Coloca-se a necessidade de articular a luta pela liberdade, pela realização 

individual e pelo bem estar coletivo com transformações estruturais na sociedade pela 

socialização da economia, pela politização do Estado, pelo equilíbrio ecológico, pela 

identidade cultural, enfim, por ações efetivas que possam promover a cidadania e o 

desenvolvimento integral sustentável (ALVAREZ; DAGNINO; ESCOBAR, 2000; 

COUTINHO, 1994). 

Nessa perspectiva, deve-se perceber o papel e a força dos movimentos sociais, que 

veem na democracia um projeto de inclusão, de inovação, de fortalecimento e de 

diversificação cultural. Revolucionam por serem capazes de constituir e de conciliar novas 

formas de sociabilidade a partir da ideia de justiça (a cada um segundo suas necessidades e 

capacidades), abundância (não deve haver apropriação privada dos bens públicos), igualdade 

e liberdade (não deve existir classe detentora de riqueza e de poder), autonomia racional (o 

saber não deve estar a serviço dos interesses privados de uma classe dominante), autonomia 

ética (os indivíduos são agentes conscientes que instituem os valores e as normas de conduta 

para o bem estar coletivo) e autonomia cultural (não determinada pela lógica do mercado, 

nem restrita aos poucos privilegiados) (CHAUI, 2008; SANTOS, 2003). 

Os problemas com que nos deparamos talvez possam ser mais bem solucionados 

por esses movimentos de caráter multidimensional, que envolvem aspectos sociais, 

econômicos, políticos, simbólicos e ecológicos, favorecendo a integração e a evolução de 

setores da sociedade para o desenvolvimento como um todo, acionando mudanças nas 

relações entre pessoas e destas com o seu meio (LEITE, 2009; LIMA; FRANCA; MATTA, 

2006; REIS; DEHEINZELIN, 2008; REIS; MARCO, 2009). 

Como parte dos movimentos sociais que reagem ativamente aos desafios, propôs-

se desenvolver atividade empreendedora de upcycling na comunidade do Titanzinho, Serviluz 

(Fortaleza-CE). Sendo que upcycling é uma categoria da reciclagem que beneficia os resíduos 

diretamente em novos produtos com qualidade e valor econômico, social e ambiental 

(ANDERSON, 2009). 

As alternativas econômicas relacionadas à reciclagem transformam o fluxo linear 

do capitalismo ao evitar ou retardar a etapa de descarte de materiais, reintroduzindo-os no 



 
 
ciclo produtivo. Propiciam a defesa do meio ambiente pela redução na geração de resíduos, na 

poluição, na extração de recursos naturais para a produção de matéria-prima e na quantidade 

de água e de energia utilizadas no processo produtivo, contribuindo à preservação da 

paisagem e à manutenção da infinidade de serviços ecossistêmicos existentes. Favorecem a 

saúde coletiva ao diminuir a acumulação de “lixo”, que facilita a contaminação por tóxicos e a 

proliferação de vetores de doenças, minimizando os custos econômicos com tratamentos de 

enfermidades e com programas de recuperação social e de passivos ambientais. Diante da 

falta de espaço para a disposição do lixo, possuem relevante importância para as condições de 

operação dos aterros sanitários, proporcionando o prolongamento de sua vida útil, reduzindo 

os investimentos em novas unidades, assim como os custos com a limpeza urbana e as demais 

etapas do gerenciamento de resíduos (ANDERSON, 2009; DENARDIN, 2003; 

GONÇALVES, 2003; LEONARD, 2011). 

Tendo em vista que a cadeia produtiva da reciclagem movimenta bilhões de reais 

anuais, que apoia o empreendedorismo e que pode trazer subsistência para uma parcela da 

população, cria-se oportunidades de trabalho a partir da manufatura de acessórios (bolsas, 

sapateiras, estojos, porta papel-higiênico, etc.) produzidos com materiais (banners, PVC, etc.) 

que seriam descartados (RODRIGUES, 2005). 

Segue-se a economia solidária e a economia da cultura criativa, pautadas em um 

conjunto de princípios que propiciam o bem estar das pessoas no trabalho. Enquanto a 

economia solidária apresenta características como a autogestão, a democracia, a cooperação, a 

responsabilidade social, etc. (BENINI et. al., 2008; CORTEGOSO; PORTO, 2007; 

MEDEIROS, A. D.; MEDEIROS, A. C. D., 2011), a economia da cultura criativa diz respeito 

a qualquer atividade econômica ligada a uma manifestação de uma sociedade que reúne o 

conhecimento e o criativo como matéria-prima. Estimula a diversidade, a habilidade, o talento 

e o protagonismo dos agentes culturais, resultando na formação humana da maior relevância 

por gerar propriedade intelectual. Incorporam-se à originalidade dos artigos informações, 

formas de vida, preferências e subjetividades. Nesse raciocínio, o projeto empreendedor 

reconhece a importância em aplicar o recurso cultural à inovação dos produtos 

manufaturados, dotados de impacto econômico, social, ambiental e simbólico, o que 

incrementa seu valor (LEMOS; CANELLAS, 2011; LIMA; FRANCA; MATTA, 2006).  

Contrário à lógica imediatista, à competição individualista e à busca incessante do 

lucro financeiro, o enfoque requer série de critérios emancipatórios no plano socioeconômico 

articulado com os conhecimentos ambientais. 



O empreendimento solidário de upcycling do Titanzinho se centra na qualificação 

técnica, gerencial e educacional de habitantes da comunidade, desenvolvendo capacidades, 

encorajando e assegurando a participação de mulheres, grupo de vulnerabilidade social, de 

forma a promover a igualdade de gênero a partir de soluções provenientes de conhecimentos 

tradicionais e adaptadas às condições e estruturas sociais locais. 

A experiência envolve a coletividade em práticas de manejo responsável dos 

resíduos sólidos a partir da coleta seletiva e da reciclagem, facilitando a sensibilização quanto 

ao potencial do “lixo”.  

Com o maior protagonismo da comunidade, trabalha-se o exercício da cidadania, 

visto que esta não é dada, mas construída e conquistada a partir da organização e intervenção 

social. Espaço para o livre debate das ideias e para a difusão de saberes, firma-se como um 

instrumento educacional que esclarece a 
“transição de paradigma, do lixo para a reciclagem, integrando a perspectiva ética-
política dos direitos e da participação, a perspectiva da geração de trabalho e renda 
com a sustentabilidade ambiental [e justiça social], a cultura dos atores e a busca de 
qualidade de vida e bem-estar” (GONÇALVES, 2003). 

 Vale ressaltar a iniciativa em rearticular a economia às demais esferas da 

sociedade, de modo que seja possível investir capital financeiro e obter retorno também em 

capital social, político, ambiental e simbólico, oferecendo perspectivas para a revolução 

cultural do cotidiano, para um modelo de organização democrática e de desenvolvimento 

sustentável integral. 

A tecnologia utilizada é simples e, embora o mercado esteja repleto de variedades 

similares, não há sérias dificuldade em conquistar espaço próprio, uma vez que além do 

diferencial de qualidade (preocupação com desing, acabamento e durabilidade), existe o 

diferencial do processo produtivo, que incorpora o recurso cultural e valor socioambiental aos 

artigos fabricados, que têm utilidade diária e podem ser adquiridos por pessoas de ambos os 

gêneros, de estilos variados e de qualquer faixa etária. 

A proposta atende a comunidade do Titanzinho, cuja população, vítima de um 

modelo urbano de segregação socioambiental, sobrevive à miséria e aos estigmas da 

marginalização, convivendo com a carência em setores de segurança, saúde, habitação, 

alimentação, lazer, educação e saneamento. Quanto ao lixo, a população não possui instrução 

ou o hábito de agir corretamente, a coleta é ineficiente, ocorrendo o consequente acúmulo nas 

ruas e praia. 

Tendo em mente o exposto:  



 
 

a) o capítulo que inicia esta dissertação, com o título “Mercado como Deus, 

consumo como religião – um relato brasileiro do início do século XXI”, 

explicita a realidade econômica, ambiental, social, política e simbólica do 

capitalismo, 

b) em seguida, o capítulo “Movimentos socioculturais como arena para a 

revolução do cotidiano” considera a face política da cultura e apresenta a 

economia da cultura criativa e a economia solidária como caminhos para a 

democratização e a sustentabilidade, 

c) finalizando a contextualização do estudo, o terceiro capítulo, “O lixo e a 

reciclagem”, trata da problemática dos resíduos sólidos, de sua gestão, dos 

benefícios, riscos e desafios da reciclagem, incluindo a questão dos catadores 

e o paradoxo em relação ao consumismo. 

O objetivo geral desta pesquisa de intervenção consistiu em implantar, monitorar 

e avaliar empreendimento solidário de beneficiamento de resíduos recicláveis (upcycling) na 

comunidade do Titanzinho, Serviluz (Fortaleza-CE). Os objetivos específicos consistiram em: 

a) promover uma reflexão sobre a ideologia hegemônica do sistema democrático-

liberal capitalista; 

b) desenvolver atividade empreendedora de upcycling baseada nos princípios da 

economia da cultura criativa e da economia solidária; 

c) analisar a viabilidade da atividade quanto à sustentabilidade processual, 

econômica, sociopolítica e ambiental; 

d) avaliar a reaplicabilidade da experiência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 

 

MERCADO COMO DEUS, CONSUMO COMO RELIGIÃO  

Um relato brasileiro do início do século XXI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
I.1 Economia como ideologia 

 

O capitalismo de mercado global, apoiado no neoliberalismo econômico e na 

democracia representativa, converteu-se nos pilares do aparelho ideológico dominante no 

Brasil.  

Herança europeia, etnocêntrica e imperialista, seguida e ampliada pela cultura 

norte americana, espalha-se pelo mundo e se impõe na história como único caminho para o 

desenvolvimento de qualquer civilização. As sociedades passaram a ser avaliadas e 

hierarquizadas segundo a presença ou a ausência de elementos próprios do Ocidente 

capitalista e qualquer forma de troca e de poder diferente do mercado e do Estado europeu 

acaba por ser considerada sinal de cultura pouco evoluída. Contudo, deixa-se de perceber que 

a introdução desse conceito de valor para distinguir as formas culturais e medir o grau de 

civilização de uma sociedade veio acompanhada do objetivo em justificar e legitimar, 

primeiro, a colonização e, depois, o imperialismo, ou seja, os processos de dominação e de 

exploração (CHAUI, 2008). 

A teoria liberal clássica supõe que os interesses plurais dos diversos sujeitos 

autônomos são automaticamente harmonizados e coordenados através da mítica “mão 

invisível” de Adam Smith, que se encarregaria de fazer com que a máxima explicitação dos 

interesses egoístas individuais desembocasse em um aumento do bem-estar geral. 

Seguindo a tradição em abrir o espaço necessário à consolidação e à reprodução 

do capitalismo, observa-se que a vida socioeconômica “real” definitivamente não segue o 

modelo idealizado dos mecanismos reguladores do mercado liberal. 
“A experiência das décadas recentes mostra claramente que o mercado não é um 
mecanismo benigno que funciona melhor quando é deixado por conta própria; é 
necessária uma boa dose de violência externa [...] para estabelecer e manter as 
condições de seu funcionamento” (ZIZEK, 2011). 

Efetivamente, o legado ocidental não é apenas o da dominação imperialista ou 

pós-colonial, mas é também o do exame autocrítico da violência e da exploração que levou ao 

Terceiro Mundo (ZIZEK, 2011). 

 

I.1.1 O fluxo produtivo capitalista 

 

Pouco após a Segunda Guerra Mundial, como estratégia para o crescimento 

econômico, o executivo americano Victor Lebow articulou, em seu trabalho “Price 

Competition in 1955”, o que se tornaria norma para o sistema capitalista, expondo que uma 



economia produtiva demanda que bens e serviços sejam adquiridos, descartados e substituídos 

à taxa sempre crescente. Desde então, a capacidade para produção (e para apropriação da 

natureza) vem expandindo rapidamente para suportar hábitos cada vez mais intensos de 

consumo (SMITH, 1988). 

Tal sistema, apesar de globalmente triunfante, retrata um fluxo produtivo linear 

(que parte da extração para produção, distribuição, consumo e descarte), sem possibilidades 

de se manter indefinidamente em um planeta finito, não crescente e materialmente fechado 

(DENARDIN, 2003; LEONARD, 2011). 

Existe postura predatória na exploração de recursos naturais: corta-se árvores pela 

madeira, explode-se montanhas em busca de metais ou outros recursos, seca-se lençóis 

freáticos, rios, entre outros corpos hídricos, polui-se água, ar e solo, extermina-se animais, 

devasta-se ecossistemas, etc. (LEONARD, 2011). No caso do Brasil, o argumento da herança 

colonial da Europa Ocidental serve como justificativa à atividade extrativista e à exploração 

capitalista dos recursos do país. 

De acordo com a lógica do sistema, os recursos naturais de áreas exploradas não 

pertencem às populações tradicionais, uma vez que elas não são donas dos meios de 

produção, nem compram muitas coisas e, dessa forma, não possuem valor ou poder de decisão 

(LEONARD, 2011). Camponeses, indígenas, quilombolas, pescadores, ribeirinhos, 

vazanteiros, geraizeiros, etc. são confrontados com projetos capitalistas e resistem para 

continuar a existir em seus territórios e em suas culturas, sofrendo ações violentas de despejo, 

perseguição e criminalização (CARVALHO, 2011). Encaixa-se bem o caso da polêmica em 

torno da construção da usina de Belo Monte, na Bacia do Rio Xingu, que vem sendo 

conduzida de forma antidemocrática, imposta contra a opinião dos indígenas da região e 

contra outros exemplos infelizes de construções de hidrelétricas que desalojaram 

comunidades, inundaram enormes extensões de terras e destruíram a fauna e flora daquelas 

regiões, resultando em escassez de alimentos e fome para as populações locais, além da 

promessa quebrada de abastecimento energético (INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL, 2011). 

Diante da degradação de habitats que sustentaram comunidades por gerações, 

grande contingente populacional se vê obrigado a migrar para as cidades, em busca de 

alternativas para a sobrevivência. Muitas vezes, essas pessoas acabam forçadas a morar em 

favelas, submetendo-se a qualquer tipo de emprego, mesmo os que negligenciam os direitos 

do trabalhador, e experimentam condições desumanas, alimentando estilo de vida que apenas 

piora a problemática existente nos insustentáveis centros urbanos. Percebe-se que não apenas 



 
 
recursos, mas comunidades inteiras são desperdiçadas (LEONARD, 2011; ROGERS et. al., 

2003). 

Os recursos extraídos da natureza são combinados à energia e compostos 

sintéticos para produzir artigos, que se utiliza dia após dia, contaminados com químicos que 

se acumulam ao longo da cadeia alimentar e se concentram em nossos corpos. Durante o 

processo produtivo, resíduos e tóxicos são liberados ao ambiente, interagindo com os demais 

químicos dispersos. Esse fato ocorre quer desconheçamos as consequências para os 

ecossistemas e para a própria saúde humana ou mesmo tendo consciência da criação de 

“supertóxicos”, como os retardadores de chama bromados, utilizados para retardar a 

combustão de materiais, e a dioxina, ambos neurotóxicos que causam o extermínio das 

defesas orgânicas (comparado à AIDS), o surgimento de vários tipos de câncer, a teratogenia, 

entre outros exemplos (LEONARD, 2011). 

Atualmente, existem mais de 100.000 químicos sintéticos em nossos 

computadores, máquinas fotográficas, sofás, colchões, travesseiros, etc., circulando no 

comércio, nas nossas casas, trabalhos, escolas, corpos. Envenenamos nosso próprio alimento. 

Enquanto colocarmos tóxicos na cadeia produtiva, vamos continuar nos contaminando 

(LEONARD, 2011). 

A etapa da distribuição consiste em transferir rapidamente a mercadoria produzida 

para a população, mantendo os preços baixos e as pessoas comprando. O segredo se encontra 

na externalização dos custos verdadeiros, que não são considerados no preço, como a 

poluição, a destruição de recursos e de habitats, o comprometimento de serviços 

ecossistêmicos, as condições subumanas às que se submetem os trabalhadores, etc. 

(LEONARD, 2011). 

Duas estratégias funcionam de maneira ótima para manter o fluxo funcionando: a 

“obsolescência planejada”, onde materiais são fabricados propositalmente para terem vida útil 

reduzida, para que possam ser substituídos em tempo mais curto; e a “obsolescência 

perceptiva”, que ocorre, especialmente, por influencia da mídia, que se encarrega de “criar 

necessidades” absolutamente dispensáveis ao nos tornar insatisfeitos com o que temos e nos 

convencer a substituir objetos perfeitamente úteis por outros que estejam “na moda”. Novas 

versões com pequenas modificações são continuamente desenvolvidas e sentimos obrigação 

em adquiri-las (LEBOW, 1955; LEONARD, 2011). Rodrigues (2005) comenta que a 

propaganda promove ideal de padrões elevados de vida e nos prova que é ‘impossível ser feliz 

sem o consumo de mais uma parafernalha “essencial” da modernidade’, desenvolvendo uma 

compulsividade acrítica. 



Devido ao crescente consumismo da sociedade da descartabilidade, tem-se ritmo 

acelerado na geração de resíduos, que se acumulam e poluem ar, água e solo, disseminam 

doenças, alteram o clima, etc. (LEONARD, 2011). Observa-se que além do aumento em 

quantidade, existe o aumento considerável da “periculosidade associado ao crescimento de 

produtos com materiais sintéticos e de difícil biodegradabilidade” (ANDRADE; FERREIRA, 

2011). Vale ressaltar que o real problema se concentra na geração desses materiais, alheios 

aos ecossistemas naturais. 

O capitalismo revela o verdadeiro propósito – impulsionar a circulação financeira, 

e com seus processos desenfreados e ilusórios de expansão numérica, cria barreiras ao próprio 

futuro. Mahatma Gandhi uma vez disse que este mundo tem o bastante para atender as 

“necessidades” de todo mundo, mas não para satisfazer a “ganância” de todos. 

Secularmente, a humanidade teve a tendência de encarar a economia como área 

distinta das demais ciências, desenvolvendo políticas não sustentáveis sob a ótica do 

equilíbrio dos ecossistemas e da própria sociedade. Os agentes econômicos procuram 

maximizar seus benefícios ao lidar com os recursos, ignorando e não internalizando os efeitos 

de suas decisões. 

Os padrões dominantes de produção e de consumo desconsideram a natureza e 

geram processos de destruição ecológica: empobrecem a qualidade e produzem a escassez de 

recursos naturais a partir da superexploração; desestruturam ecossistemas; ameaçam a 

biodiversidade; saturam o ar; ocasionam desastres ambientais atribuídos às mudanças 

climáticas; acumulam lixo; etc. Além de fonte de recursos, durante muito tempo, o meio 

ambiente foi visto como depositário dos subprodutos inaproveitáveis das atividades 

econômicas, atuando como fossa receptora de dejetos e de todo tipo de energia, neutralizando-

os, absorvendo-os, reciclando-os ou acumulando-os (CARNEIRO, 2006; ALIER; JUSMET, 

2000 apud DENARDIN, 2003; LEONARD, 2011; OLIVEIRA; PORTO JUNIOR, 2011; 

RODRIGUES, 2005; SMITH, 1988; THIOLLENT; SILVA, 2007). 

Percebe-se como em relação à natureza, o comportamento humano reflete a 

passagem de Arendt (2008): “querendo colher frutos maduros, simplesmente cortavam as 

árvores porque era mais rápido e mais fácil”. Todo o desrespeito costuma ser praticado sem 

preocupação com o dano resultante, como se as pessoas fossem independentes do meio que as 

rodeia. A impressão é de que os recursos naturais, incluindo os não renováveis, seriam 

inesgotáveis e que o crescimento econômico poderia continuar indefinidamente. 

Embora não exista consenso de quão seriamente comprometidos os ecossistemas 

do mundo se encontram ou quanto ao potencial de suporte para o desenvolvimento continuado 



 
 
de uma população em crescimento, existem perspectivas pessimistas para o futuro da 

humanidade caso prevaleça o modelo de desenvolvimento adotado (BOBBIO, 2004; 

OLIVEIRA; PORTO JUNIOR, 2011; ROGERS et. al., 2003). 

O novo paradigma considera a economia como um subsistema aberto inserido em 

um amplo ecossistema, a biosfera. Parte da preocupação em ofertar tecnologias, produtos e 

serviços sustentáveis. Respeita a capacidade de suporte do ambiente, que impõe limites à 

intensidade de uso dos recursos naturais. O capital natural renovável é produzido e mantido 

pelas funções e processos dos ecossistemas, apresentam capacidade autorregenerativa, porém, 

a exploração excessiva, superior à taxa de renovação, pode levar recursos à exaustão. Exceder 

a capacidade de suporte ou o equilíbrio estável do ambiente implica em deteriorar sua 

habilidade de sustentar a qualidade de vida humana a longo prazo e isso contradiz a noção de 

bem-estar e de desenvolvimento (DENARDIN, 2003). 

Os efeitos perversos da irracionalidade da modernização econômica vão além da 

crise ambiental, que é apenas o reflexo da degradação social. Efetiva-se as diferenças culturais 

entre classes, entre os trabalhadores (dono apenas de sua força de trabalho) e quem detém o 

capital (classe média/alta, donos dos meios de produção) e, certamente, sobre as bases de 

gênero e de etnia; além de desenvolver doenças (stress, depressão, síndrome do pânico, etc.), 

de explorar e ameaçar as relações e o processo de trabalho, entre inúmeros outros exemplos 

(CARNEIRO, 2006; COUTINHO, 1994; LEONARD, 2011; MEDEIROS, A. D.; 

MEDEIROS, A. C. D., 2011; ROGERS et. al., 2003; SMITH, 1988; THIOLLENT; SILVA, 

2007). 

Desde a primeira Revolução Industrial, observa-se a crescente substituição do 

trabalhador pelas máquinas, que a priori teriam a função de substituí-lo em tarefas penosas, 

facilitando sua vida. Mas o que vem ocorrendo é a alienação e a automação física e psíquica 

quanto ao processo produtivo e a proliferação de trabalhadores supérfluos. É comum a 

demolição de direitos e o desrespeito às leis trabalhistas em relação ao desemprego estrutural, 

à informalidade do trabalho, aos baixos salários, à existência de longas jornadas, ao descanso 

semanal e férias remunerados, às garantias da despedida e de reparações de acidentes, à 

exploração de mão de obra infantil e dos idosos, à desmontagem do sistema de previdência 

social, etc. O trabalhador se sujeita à precariedade das condições, sem garantias consolidadas, 

pode assumir qualquer serviço, não importa o quão exigente, perigoso ou ilegal, tão logo sirva 

para colocar alimento na mesa. A exploração do trabalho escravo em escala industrial se 

tornou outro elemento constitutivo do capitalismo global (ALVAREZ; DAGNINO; 



ESCOBAR, 2000; CARVALHO, 2010; NAPOLEONI, 2011; RODRIGUES, 2005; ROGERS 

et. al., 2003; SMITH, 1988). 

O rápido desenvolvimento das ciências e tecnologias de mercado global, além das 

vantagens da divisão do trabalho, trouxeram os “inconvenientes da superespecialização das 

funções, do confinamento, do despedaçamento do saber e do processo de desumanização [...]; 

não só produziram o conhecimento e a elucidação, mas também a ignorância e a cegueira” 

(GONÇALVES, 2003). 

O processo de industrialização e de urbanização, desorganizado e desenfreado, 

que acompanhou a acumulação de capital e a globalização da economia se converteu na 

expressão mais clara do contrassenso da ideia de progresso. Nada mais insustentável que o 

fato urbano. A cidade se tornou lugar onde se aglomera a produção, congestiona-se o 

consumo, amontoa-se a população e se degrada a energia (LEFF, 2001 apud LIMA, 2005). 

A sociedade perdeu a noção de pertencimento ao planeta e semeia valores 

deturpados. Cada vez mais, desconhece-se a ecologia prática, as espécies vegetais e animais, 

não se sabe como plantar ou caçar, produzir adubos, construir uma moradia com recursos 

naturais ou aproveitar os princípios ativos das ervas medicinais, nossa alimentação se 

encontra cada vez mais industrializada e sintética, recheada de tóxicos, cresce o consumo de 

refrigerantes e de drogas, as guerras desafiam a esperança, é notável o declínio dos sistemas 

morais e políticos, marcados pelo individualismo exacerbado, o consumismo ilimitado, o 

imediatismo, a concorrência frenética, a dominância do dinheiro, o automatismo do cotidiano, 

a pobreza, a fome, a violência, a prostituição, a exclusão, a favelização, o desemprego, a 

ascensão do poderio do banditismo, a transformação da política em administração do roubo 

“legal” dos cidadãos, enfim, pelo caos social em um mundo que encena o avesso das regras da 

civilidade e gera uma precariedade de vida para uma população que vivencia os horrores da 

miséria, da indignidade e da desproteção social. A realidade perturba a paz e o 

comportamento dos cidadãos (ALVAREZ; DAGNINO; ESCOBAR, 2000; ANIMA, 2011; 

CARVALHO, 2010, 2004; CHAUI, 2008; LIMA, 2005; RODRIGUES, 2005; ROGERS et. 

al., 2003; SANTOS, 2011b). 

“O que existe de fato é, de um lado, um amontoado de pessoas animalizadas 

remexendo e comendo o lixo na porta dos supermercados, restaurantes e lixeiras, nas ruas, e, 

do outro, o nosso olhar atônito e impotente” (GONÇALVES, 2003). Enquanto isso, a 

ostentação dos ricos se torna prova do êxito de um modelo que só deixa na miséria a grande 

parte dos cidadãos porque estes supostamente não se esforçam o suficiente (SANTOS, 



 
 
2011b). Apenas pequeníssima parcela da população consegue se livrar da situação 

socioeconômica que lhe é imposta. 
‘A existência dos sem-terra, dos sem-teto, dos desempregados é atribuída à 
ignorância, à preguiça e à incompetência dos “miseráveis”. A existência de crianças 
de rua é vista como “tendência natural dos pobres à criminalidade”. [...] Impera uma 
ideologia segundo a qual a miséria é causa de violência, as classes ditas 
“desfavorecidas” sendo consideradas potencialmente violentas e criminosas, 
[enquanto, na maioria das vezes, são oprimidas e exploradas]’ (CHAUI, 2008). 

Há um século, Vilfredo Pareto (apud ZIZEK, 2011, grifo do autor) foi o primeiro 

a descrever a chamada regra 80/20 da vida social (e não só social), trazendo interessante 

elucidação sobre o sistema do capital: 
“80% das terras pertencem à 20% das pessoas, 80% dos lucros são produzidos por 
20% dos empregados, 80% das decisões são tomadas em 20% do tempo de duração 
das reuniões, 80% dos links levam a menos de 20% das páginas da internet, 80% das 
ervilhas vêm de 20% das vagens. Como sugeriram alguns economistas e analistas 
sociais, a explosão contemporânea de produtividade econômica nos coloca diante do 
caso extremo da regra: a futura economia global tenderá a um estado em que apenas 
20% da força de trabalho será capaz de fazer todo o trabalho necessário, de modo 
que 80% das pessoas serão basicamente irrelevantes e inúteis e, portanto, 
potencialmente desempregadas. Quando essa lógica chega ao extremo, não seria 
razoável levá-la a autonegação: um sistema que torna 80% das pessoas irrelevantes e 
inúteis não será ele mesmo irrelevante e inútil?” 

Há tempos, somos coagidos a ver no consumo a principal solução para os 

problemas e o caminho para uma boa vida. Em nossa fantasia, acreditamos estar melhor do 

que nunca, pois temos acesso às tecnologias jamais pensadas por gerações anteriores, a 

expectativa de vida aumentou graças à medicina moderna, a pobreza foi marginalizada, etc. 

“São essas as mensagens que recebemos diariamente” (NAPOLEONI, 2011). Contudo, tem-

se provado tempo de alienação, de imitação de modelos impostos pela “sociedade 

globalizada”, do medo de não conseguir “acompanhar os vizinhos”, em vez de tempo de 

realização autêntica do verdadeiro “Eu” (ZIZEK, 2011). 

Napoleoni (2011) atenta para o fato de sermos prisioneiros de uma densa rede de 

ilusões comerciais e de não percebermos as histórias ocultas e macabras de trabalho escravo, 

pirataria, falsificação, fraude, corrupção, roubo, lavagem de dinheiro, destruição ambiental, 

etc. a cerca dos produtos “bandidos” que consumimos, que penetram e corrompem as 

economias tradicionais. 

 

I.1.2 O fetichismo da mercadoria 

 

A comunidade, cuja marca é a indivisão interna, onde os membros estão em 

relação face a face, cede ao modo de produção capitalista, que dá origem à sociedade, 

composta por pessoas separadas uma das outras por seus interesses e propriedades 



particulares e pela divisão social (de classes). Os sentimentos e as opiniões comuns são 

substituídos pelo comportamento individualista (CHAUI, 2008). A propriedade privada se 

sobrepõe ao espírito coletivo e à salubridade ambiental, instaurando a competitividade e o 

egoísmo entre as pessoas, que passam a nivelar suas felicidades a partir de indicadores de 

riqueza (ANDRADE; FERREIRA, 2011).  

A prosperidade, hoje em dia, é medida em termos de produção material. A razão 

de viver se limita cada vez mais ao padrão aspirado em relação à alimentação, vestuário, 

habitação, transporte e entretenimento. Ser cidadão é ser consumidor, assim, há de se comprar 

mais e mais, não pela utilidade de tal bem ou serviço, mas para se firmar como indivíduo, 

alcançar o status, a aceitação e o prestígio social desejado e, só então, a “inatingível” 

felicidade. Compra-se para tornar a vida prazerosa e significativa (LEBOW, 1955; 

RODRIGUES, 2005; ZIZEK, 2011). Consumo se confunde com religião e o mundo se 

transforma em um grande shopping-center, aonde, em tese, todos têm acesso, cada um 

escolhendo livremente o que deseja (CHAUI, 2008). 

O mundo transitou a passagem de uma sociedade de produtores para uma 

sociedade de consumidores; de uma economia familiar para uma economia de mercado, 

protegida, regulada, planificada (BOBBIO, 2000), acompanhada não da satisfação das 

necessidades em geral do ser humano ou da preservação do meio ambiente, mas pela 

satisfação de uma necessidade em particular: o lucro (CARNEIRO, 2006). 

Em regra, as decisões são apresentadas como questão de pura necessidade 

econômica e o valor de tudo é concebido com base no modelo de concorrência de mercado 

em nome da fórmula de “menor custo, maior eficiência” e, portanto, maior lucro, 

independente de qualquer outra variável – é o fetiche do dinheiro, onde os cidadãos são 

sempre vistos como clientes e as coisas são mais valorizadas do que as pessoas. É prudente 

observar a lista de produtos e de serviços como a política, a comida, a água, a energia, o meio 

ambiente, a cultura, a educação, a saúde, a segurança, a moradia, etc., que não “são 

mercadorias como as outras”, mas são considerados como tal (ZIZEK, 2011). 

Experimentamos a mercantilização da vida individual e coletiva. 

No sistema eleitoral, para a organização e a legitimação do poder, os eleitores 

“compram” a opção que promete cumprir de maneira mais eficiente a tarefa de manter a 

ordem social. A sociedade se emancipa da política, sendo controlada pelo Estado, ou melhor, 

por representantes políticos que agem em função da satisfação burguesa. 

É nítido o privilégio dos interesses dos segmentos vinculados ao capital, como o 

do agronegócio, do agrotóxico, do hidronegócio (Canal do Trabalhador e Transposição do Rio 



 
 
São Francisco, por exemplo), etc., secundarizando a reforma agrária, os interesses dos 

trabalhadores, a agricultura familiar, a segurança alimentar, a preservação da natureza, etc. É 

emblemático que em tempos de tecnologização da ciência, materializada em engenharia 

genética e em biotecnologia, no cibermundo e em outras produções, a dominância da seca no 

Nordeste brasileiro persista devido ao determinismo geográfico, prorrogando a história de 

desolação e destruição através dos séculos XVIII, XIX, XX e XXI. Esse exemplo é útil para 

fazer refletir sobre um Estado que em vez de implementar políticas que constituam 

alternativas de enfrentamento do problema, reproduz a tão propalada “Indústria da Seca” em 

função de interesses dos “grandes, donos do mercado” (CARVALHO, 2011). 

Com a globalização da agricultura, o plantio de alimentos é tratado como 

mercadoria e não como recurso obviamente vital. Em vez em grãos ou outros alimentos de 

origem vegetal que poderiam resolver a fome da maioria da população global, os 

investimentos ocorrem em função da criação e da alimentação de gado, que alimenta apenas 

os abastados do mundo e exige grandes extensões de área para o pasto, ocasionando o 

desmatamento, a destruição do solo e da biodiversidade. O mesmo ocorre quando os governos 

facilitam a monocultura em grande escala. Os países de terceiro mundo cederam à pressão da  
“política ocidental de longo prazo imposta pelos Estados Unidos e pela União 
Europeia e aplicada durante décadas pelo Banco Mundial, pelo FMI e por outras 
instituições internacionais. Essa política pressionou [...] [países do terceiro mundo] a 
abandonar os subsídios governamentais aos fertilizantes, às sementes melhoradas e 
aos implementos agrícolas, abrindo caminho para que as terras mais férteis fossem 
usadas para o cultivo de produtos para exportação e, assim, prejudicando a 
capacidade de autossuficiência de tais países na produção de alimentos [...] resultado 
desse “ajuste estrutural” foi a incorporação da agricultura local na economia global: 
quanto mais exportavam produtos nacionais, mais esses países dependiam de 
alimentos importados; ao mesmo tempo, os agricultores eram expulsos de suas terras 
e obrigados a viver em favelas, onde o único emprego disponível era o de 
semiescravos nas fábricas terceirizadas. Dessa maneira, muitos países são mantidos 
em estado de dependência pós-colonial e se tornam cada vez mais vulneráveis às 
flutuações de mercado [...] o torvelinho do mercado global de alimentos só fez 
incentivar esses Estados ricos a garantir fontes próprias de abastecimento [...] 
enquanto impõem uma agricultura globalizada aos países do terceiro mundo, os 
países desenvolvidos do Ocidente tomam o máximo cuidado para manter sua 
própria autossuficiência, subsidiando seus agricultores, etc.” (ZIZEK, 2011, grifo do 
autor). 

Em relação à saúde, observa-se descaradamente a diferença de atendimento 

médico conforme o interesse financeiro, onde os pacientes “particulares” são postos como 

prioridade em relação aos portadores de planos de saúde, enquanto os mais pobres terminam 

sem espaço, atenção e cuidado digno, como se não fossem seres humanos, mas apenas um 

cliente indesejado. 

A educação, “portadora de valores esclarecidos (liberté, égalité, fraternité)”, entre 

outras funções que deveriam ser de domínio do poder político social através da atuação do 



Estado, encontra-se cada vez menos organizada diretamente por esse, em razão da atuação de 

várias formas de parceria público-privada (ZIZEK, 2011). Segundo Gentili (1996 apud 

FERNANDES; ROZENOWICZ; FERREIRA, 2004), a educação sai da esfera política para o 

mercado, sua qualidade se torna suscetível ao poder de compra do educando, sendo que não 

dar importância à educação significa não qualificar o próprio debate público. 

Convive-se com o impulso global para a privatização do intelecto. Enquanto a 

recusa do uso privado do saber é um direito dos cidadãos, na prática, controla-se a escolha e a 

acessibilidade à educação, à tecnologia e à cultura (ZIZEK, 2011). 

Em vez de terreno sociopolítico, frequentemente, a cultura se reduz à produção e 

consumo de bens culturais. As obras do pensamento e as obras de arte, ou seja, a mercadoria 

“cultura” se torna algo perfeitamente mensurável e se separa pelo suposto valor de mercado, 

determinado pelos interesses de uma classe dominante (CHAUI, 2008). “Todo incentivo 

cultural no Brasil é pouco para equilibrar as distorções na oferta de equipamentos e bens 

culturais para as camadas de baixa renda da população” (BARBOSA, 2010). 
‘As condições de acesso à produção cultural vêm ficando restritas às possibilidades 
de pagar um ingresso, ter acesso a um transporte e/ou morar em grandes centros 
urbanos [...]. Há obras “caras” e “raras”, destinadas aos privilegiados que podem 
pagar por elas, formando uma elite cultural; e há obras “baratas” e “comuns”, 
destinadas à massa. Assim, em vez de garantir o mesmo direito de todos à totalidade 
da produção cultural, a indústria cultural sobredetermina a divisão social, 
acrescentando-lhe a divisão entre elite “culta” e massa “inculta”’ (CHAUI, 2008). 

A indústria cultural vende cultura e, portanto, deve agradar o consumidor. “Para 

seduzi-lo e agradá-lo, não pode chocá-lo, provocá-lo, fazê-lo pensar, trazer-lhes informações 

novas que o perturbem, mas deve devolver-lhe, com nova aparência, o que ele já sabe, já viu, 

já fez” (CHAUI, 2008). 

O Estado e os meios de comunicação seguem os critérios da indústria cultural, 

passando a operar no interior da cultura, transformando a criação social em cultura oficial ou 

cultura popular de massa. Instrumentaliza-se a música, a literatura, a pintura, a escultura, o 

teatro, o cinema, etc. ao senso comum cristalizado, devolvido com cara de coisa nova, mas 

que traduz uma imitação desvairada do que vem do estrangeiro (ALVAREZ; DAGNINO; 

ESCOBAR, 2000; CHAUI, 2008).  

Em vez de elemento cultural como reflexo da atividade social que institui um 

campo de símbolos, valores, comportamentos e práticas, o aparelho estatal se apresenta como 

produtor de cultura e como instrumento para seu consumo. Agrada e controla a maior parte da 

população através da “percepção média”, enquanto retira das classes sociais antagônicas (há 

campos culturais diferentes no interior da sociedade, em decorrência da divisão social das 

classes e da pluralidade de grupos e de movimentos sociais) o lugar onde a cultura 



 
 
efetivamente se realiza. O poder criativo é pré-moldado, a diversidade se perde, limita-se a 

riqueza e a resiliência cultural da sociedade (CHAUI, 2008). 
“As obras de pensamento e de arte tendem: de expressivas, tornarem-se reprodutivas 
e repetitivas; de trabalho da criação, tornarem-se eventos para consumo; de 
experimentação do novo, tornarem-se consagração do consagrado pela moda e pelo 
consumo; de duradouras, tornarem-se parte do mercado da moda, passageiro, 
efêmero, sem passado e sem futuro; de formas de conhecimento que desvendam a 
realidade e instituem relações com o verdadeiro, tornarem-se dissimulação, ilusão 
falsificadora, publicidade e propaganda” (CHAUI, 2008). 

Reis e Marco (2009) levantam como a lógica imposta resulta no genocídio de 

talentos e de saberes culturais irrecuperáveis. 
“Como podemos defender o desenvolvimento cultural se tantos de nossos talentos 
acabam não se dedicando à cultura como profissão pela impossibilidade de 
sobreviverem financeiramente disso? [...] Quantas vezes não nos deparamos com 
últimos mestres de ofício, que com destreza e sabedoria únicas, são de fato as 
derradeiras pessoas capazes de produzir determinado bem ou serviço cultural – uma 
sela, uma peça de artesanato, um estilo musical, enfim, uma tecnologia cultural 
específica? E a pergunta lógica que nos vem em seguida é o porquê de serem 
justamente os últimos. Não raro, descobrimos que interesse por jovens aprendizes 
há. Mas, devido à falta de possibilidade de concretização desse interesse em algo 
que lhes gere uma renda compatível, acabam abdicando da produção cultural para se 
dedicarem a profissões que pessoas com quaisquer outros talentos poderiam 
desenvolver” (REIS; MARCO, 2009).  

A questão do entretenimento, como maneira que uma sociedade “inventa seus 

momentos de distração, diversão, lazer e repouso”, como verdadeiro trabalho criador e 

expressivo, também merece atenção. Difunde-se a sociedade do espetáculo, onde os meios de 

comunicação transformam tudo em entretenimento: guerras, tragédias, greves, festas, 

cerimônias religiosas, catástrofes naturais, etc.. É preciso ser crítico em relação às 

modalidades que entretém as pessoas (CHAUI, 2008). 

Zizek (2011, grifo do autor) comenta que 
“até o processo de envolvimento em relações emocionais ocorre cada vez mais 
segundo a linha das relações de mercado, [...] por intermédio de agências 
matrimonial [...] [em comparação ao] antigo procedimento de casamentos pré-
arranjados pelos pais [...] o risco propriamente dito de “cair de amores” é suspenso, 
[...] o risco do real “encontro de amor” é minimizado [...] pelos interesses materiais e 
psicológicos das partes envolvidas. [...] Quando temos um problema, não 
conversamos mais com um amigo, mas pagamos um psiquiatra ou consultor para 
resolvê-lo; nossos filhos são cada vez mais criados não pelos pais, mas por creches e 
babás, etc. Portanto, estamos no meio de um novo processo de privatização do 
social”. 

A gana desmedida pelo dinheiro e pelo poder fazem as classes abastadas 

dominantes se apropriarem do que deveriam distribuir de forma que prejudicam a si mesmas. 

Cabe finalizar a pontuação com parte do texto “Comedores de Si” do ex-Ministro da 

Educação Cristovam Buarque (200-?, apud GONÇALVES, 2003): 
“Os jornais disputam leitores, no lugar de apoiarem o aumento geral no número de 
leitores, o que poderia ser feito por meio de programas educacionais que 
permitissem a todos os jovens concluir o ensino médio com qualidade. Se tivesse 
escolas no padrão das melhores do mundo, para todos os seus jovens até o final do 



segundo grau, o Brasil multiplicaria em até seis vezes o número de leitores e de 
compradores: três vezes pelo aumento no número de graduados e duas vezes mais 
pela qualidade conseguida. Apesar disso, a disputa continua sendo entre os jornais, 
devorando-se para atrair os poucos leitores da elite que estudou. Os hotéis 
brasileiros se digladiam para elevar a ocupação, sem considerar o quanto aumentaria 
o número de turistas se o Brasil não tivesse dengue nem outras doenças, violência 
urbana, se nossos jovens fossem fluentes em línguas estrangeiras e tivessem 
eficiência adquirida pela educação. Mas os donos de hotéis não consideram que o 
investimento público em educação traria benefício para seu setor. São capazes de 
gastar milhões com lobistas para conseguir leis que lhes deem subsídios fiscais, 
exigem que os governos desviem recursos financeiros da educação para a 
infraestrutura em uma praia. Gastam dinheiro para cercar suas instalações e pagar 
fortunas com segurança privada. Dão imensos descontos para atrair clientes de 
concorrentes, mas não fazem o menor esforço para que haja investimentos sociais 
que, melhorando a cidade, atrairiam novos turistas. Preferem comer a própria renda, 
no lugar de somar a renda através da sua distribuição. Prisioneiros do 
corporativismo, os empresários brasileiros se comportam como uma pessoa que 
desejasse o estúpido privilégio de ser o único falar um idioma, no lugar de perceber 
as vantagens de usufruir da disseminação do seu saber. [...] Depois de 500 nos de 
história, no lugar de abandonar a antropofagia de nossos antepassados, que comiam 
os estrangeiros que lhes traziam bugigangas, a elite brasileira faz pior: come a si 
própria para poder comprar as bugigangas dos estrangeiros de hoje”. 

 

I.2 Política democrático-liberal representativa 

 

Segue-se com a pretensão de fazer pontuações sobre os dilemas políticos do 

momento histórico que se vive, levantando a capacidade dos movimentos sociais de construir 

políticas culturais contra hegemônicas afirmadoras de direitos genuinamente democráticos e 

sustentáveis. 

 

I.2.1 Estado à serviço do mercado, não das pessoas 

 

Depois de décadas (de promessa) de Estado de bem-estar social, dos ideais 

coletivos, da defesa dos interesses públicos, que atuaria para regular as relações entre 

economia e sociedade, evitando o abuso do capitalismo e a degradação do meio e da vida, o 

consenso democrático liberal vem afirmando um caráter de baixa responsabilidade 

socioambiental, em uma submissão alógica à instrumentalidade mercantil e que se apropria do 

espaço político e do discurso da democracia para ajustar a economia à ordem do capital 

(ARENDT, 2008; CARVALHO, 2004; COUTINHO, 1994, 1979; GONÇALVES, 2003; 

SANTOS, 2003; ZIZEK, 2011). 

O Estado republicano liberal nasce com a garantia de direitos de liberdades civis: 

de opinião, de expressão, de reunião, de associação, de ver as ideias discutidas, aceitas ou 

recusadas em público (de escolha), à privacidade, à segurança, à liberdade, de amadurecer a 



 
 
própria inteligência e liberdade, de viver em um ambiente não poluído, à integridade do 

patrimônio genético, à integridade física, etc., ou seja, com os direitos invioláveis do 

indivíduo (BOBBIO, 2004, 2000; BOVERO, 2009; CARVALHO, 2010; CHAUI, 2008; 

ZIZEK, 2011). 

No entanto, a política neoliberal abandona a garantia dos direitos, transformando-

os em serviços vendidos e comprados no mercado, difundindo a falsa crença de que a 

‘liberdade individual’ corresponde à ‘liberdade de comércio’. A liberdade como autonomia, 

isto é, como a capacidade de determinar por si as próprias opiniões e escolhas políticas e de 

fazê-las valer na arena pública, reduz-se à competição econômica da chamada “livre 

iniciativa” (BOBBIO, 2004, 2000; BOVERO, 2009; CARVALHO, 2010; CHAUI, 2008; 

ZIZEK, 2011). 

As decisões políticas se voltam à regular as configurações do mercado. Istvan 

Meszaros (2002 apud CARVALHO 2010) defende que o sistema capitalista não sobrevive 

um dia sequer sem uma das múltiplas formas de intervenção massiva de um Estado, 

considerado por Boaventura de Sousa Santos (2011a), como de exceção, que para garantir as 

regras de operação nos circuitos de expansão do capital, suspende direitos e instituições sem 

ter de revogar a constituição, bastando ignorá-la. 

Se parece exagerada a afirmação que o compromisso estatal seja mais forte com o 

mercado do que com as pessoas, “como explicar que o Estado tenha dinheiro para resgatar 

bancos e não para garantir a saúde e educação?” (SANTOS, 2011c). 

Em sua obra “Primeiro como tragédia, depois como farsa”, Zizek (2011, grifo do 

autor) comenta o exemplo da crise financeira de 2008, fato imprevisível que atingiu os 

mercados como consequência da “ilusão de crescimento a partir da brincadeira com dinheiro 

de ficção por parte dos bancos”: 
‘Com a crise financeira, a urgência da ação foi incondicional; quantidades de 
dinheiro em magnitude inimaginável tiveram de ser encontradas imediatamente. 
Salvar espécies em perigo, salvar o planeta do aquecimento global, salvar os 
pacientes com AIDS, salvar os que estão morrendo por falta de recursos para 
tratamentos caros, salvar crianças famintas, [...] tudo isso pode esperar mais um 
pouquinho. O chamado para “salvar os bancos”, ao contrário, é um imperativo 
incondicional a que se deve responder com ação imediata. [...] Não podemos 
esquecer que quantias magnificamente enormes foram gastas não com um problema 
“real” ou concreto, mas essencialmente para recuperar a confiança no mercado [...] 
o pânico se dissipou, a situação foi proclamada como “melhorando” ou, pelo menos, 
os danos foram dados como controlados [...] a verdadeira mensagem da crise foi 
ignorada [...] podemos relaxar e continuar nossa longa marcha rumo ao apocalipse. 
[...] Vivemos uma medida “socialista” cuja meta primária não é ajudar os pobres, 
mas os ricos, não os que pedem emprestado, mas os que emprestam. Numa suprema 
ironia, “socializar” o sistema bancário é aceitável quando serve para salvar o 
capitalismo’. 

 



I.2.2 Minoria burguesa manipula a sociedade e domina o Estado 

 

Repare no argumento que Zizek (2011) utiliza para esclarecer o jogo de 

privilégios entre elites que utilizam o aparelho ideológico para justificar a intervenção estatal 

sobre a economia em função dos próprios interesses e de seu fortalecimento no poder: 
“embora todos queiramos que os pobres fiquem mais ricos, é contraproducente 
ajudá-los diretamente, porque eles não são o elemento dinâmico e produtivo da 
sociedade. O único tipo necessário de intervenção é o que ajuda os ricos a ficarem 
mais ricos; desse modo, os lucros se espalharão automaticamente, por si só, entre os 
pobres. [...] Hoje, esse argumento virou crença de que, se investirmos dinheiro 
suficiente em Wall Street, [seguindo o exemplo da crise de 2008,] ele acabará 
pingando no povo das ruas e ajudará os trabalhadores comuns e os proprietários de 
imóveis. Assim, mais uma vez, se quisermos que todos tenham dinheiro para 
construir sua casa, não devemos dar dinheiro diretamente a eles, mas àqueles que, 
por sua vez, lhes emprestarão os recursos. Seguindo a lógica, essa é a única maneira 
de criar uma prosperidade genuína; do contrário, o Estado estaria apenas 
distribuindo fundos entre os necessitados à custa dos verdadeiros criadores da 
riqueza”. 

Em uma sociedade de classes, uma elite “especializada” exerce através do regime 

determinante sua dominação sobre o conjunto da população (COUTINHO, 1979), atuando 

como um “contrapoder social que determina, dirige, controla e modifica a ação estatal e o 

poder dos governantes” (CHAUI, 2008).  

A forma do capital institui o encolhimento do espaço público em função do 

alargamento da privatização dos aparelhos de poder, existindo a superposição de poderes 

econômico, social e político. Apesar de termos uma Constituição de cidadãos, o Brasil é um 

país marcado pelo sequestro da democracia. São muitos os que estão à margem de qualquer 

direito (ALVAREZ; DAGNINO; ESCOBAR, 2000; COUTINHO, 1994; RODRIGUES, 

2005; SANTOS, 2011b, 2003; ZIONI, 2011). 
“A sociedade civil consiste em um terreno minado por relações desiguais em que 
alguns atores obtém acesso diferenciado a recursos materiais, culturais e políticos e, 
portanto, ao poder [...]. [É a expressão da] tradição da cultura governamental 
brasileira de conceber o poder como tendo donos, para evocar a expressão de 
Raimundo Faoro” (ALVAREZ; DAGNINO; ESCOBAR, 2000). 

A burguesia, primeiro latifundiária, agora monopolista (nacional e internacional), 

disfarça sua dominação por meio do “isolamento” e da “neutralidade” da burocracia estatal, 

com seus “servidores públicos” administrativos e valores tradicionais, enquanto tomam 

algumas iniciativas assistenciais em favor das camadas mais pobres da população. Vale 

ressaltar como o crescimento burocrático acompanha os Estados democráticos, sendo que o 

próprio aparato burocrático reduz a limites bem circunscritos o poder democrático, que acaba 

manipulado por uma minoria (BOBBIO, 2000), que não parece estar em jogo pelo interesse 

nacional e sim pelo próprio poder (ARENDT, 2008). 



 
 

‘A política é “alienada” da sociedade civil, apresenta-se como esfera ideal do 

citoyen, em contraste com o conflito de interesses egoístas que caracteriza o bourgeois’ 

(ZIZEK, 2011, grifo do autor). Retrata o homem universal da esfera pública versus o homem 

particularista imerso na esfera econômica (COUTINHO, 1994). 

Não vale a regra democrática de favorecer o bem-estar do maior número de 

pessoas, sendo que nenhuma decisão tomada pela maioria deve limitar os direitos da minoria 

(BOVERO, 2009). Ao contrário, a descoberta da lei e dos direitos convive com o 

oligarquismo (o governo de um pequeno grupo em interesse próprio), o clientelismo, o 

favoritismo, o paternalismo e o corporativismo onde deveriam prevalecer critérios públicos 

igualitários. As relações tomam a forma da dependência, da tutela, da concessão e do favor 

(ALVAREZ; DAGNINO; ESCOBAR, 2000; CHAUI, 2008), pois quanto mais se estende o 

poder de um dos sujeitos da relação, mais diminui a liberdade do outro (BOBBIO, 2004). 

Enquanto a lei deveria servir de instrumento para equilibrar as forças entre os 

grupos mais fortes e os menos favorecidos da sociedade (GOMES, 2010), ela não figura o 

polo público do poder e da regulação dos conflitos, não define direitos e deveres, concretos e 

compreensíveis, dos cidadãos. Ao contrário, consiste em arma para preservar privilégios dos 

grandes e o melhor instrumento para a opressão das camadas populares, que tem seus direitos 

apresentados como outorga feita pelo Estado: para os grandes, a lei é privilégio; para as 

camadas populares, repressão (ALVAREZ; DAGNINO; ESCOBAR, 2000; CHAUI, 2008).  

A qualquer contradição ou conflito (movimentos sociais, greves, manifestações, 

etc.), sinônimo de crise, de desordem e de ameaça, a resposta é a repressão policial, a 

violência, o desprezo e a marginalização condescendente para os opositores, em geral. 

Comumente, protestantes são tidos como criminosos (ALVAREZ; DAGNINO; ESCOBAR, 

2000; CHAUI, 2008; COUTINHO, 1994; SAFATLE, 2009; ZIZEK, 2011).  

O Estado despeja autoritarismo e se volta à punição das transgressões, em vez de 

articular os diferentes agentes sociais na redução de atividades ou comportamentos 

indesejáveis (ÂNGULO; ZORDAN; JOHN, 2011). A polícia passa a desempenhar o papel de 

mantenedora da ordem social, substituindo a política (SAFATLE, 2009). Repare no que 

aconteceu com a greve da polícia militar na cidade de Fortaleza na semana comum entre os 

anos 2011 e 2012: a cidade ficou em situação de emergência a partir do caos implantado por 

saques, arrastões, assaltos e vandalismo. De fato, cabe as forças armadas o poder soberano e 

constitucional de garantir o funcionamento e de suspender a validade do ordenamento do 

executivo, do legislativo e do judiciário, colocando-se fora da lei e da ordem, quando deveria 

ser o reverso (ZAVERUCHA, 2009). 



Dado que a burguesia, totalmente hostil à regulamentação democrática do Estado, 

é parte minoritária na sociedade, o recurso à violência policial é utilizado como golpe para 

implantar o medo, sufocar a verdade, dominar a sociedade sem que ela perceba e eliminar a 

oposição, pois quanto mais pessoas lutarem (e de modo consciente e organizado) pelos 

próprios interesses, tanto mais a “tirania” elitista correrá perigo (ALVAREZ; DAGNINO; 

ESCOBAR, 2000; ARENDT, 2008, 1989; CHAUI, 2008; COUTINHO, 1994; SAFATLE, 

2009; ZIZEK, 2011). 

Percebe-se como em vez de a força ser colocada a serviço do poder, o poder é 

deferido a quem tem força, que através de mandato imperativo, preserva a ordem reinante, 

protegendo a propriedade, satisfazendo “necessidades” particulares, transformando seus 

semelhantes em meios para os seus fins (ZAVERUCHA, 2009). 

A igualdade não existe nem mesmo perante a lei, que não consegue fazer vigorar a 

justiça no conjunto heterogêneo e contraditório da vida social. Polarizada entre a carência das 

camadas populares e o privilégio das camadas dirigentes, das poderosas elites que 

conseguiram uma aliança com o capitalismo global, a sociedade brasileira bloqueia a 

construção de um campo democrático ao reduzir a cidadania a uma integração individual no 

mercado, em privilégio de classe, onde os indivíduos se distribuem imediatamente em 

superiores e inferiores (ALVAREZ; DAGNINO; ESCOBAR, 2000; CHAUI, 2008; ZIZEK, 

2011). “Por mais que sejam universalizados os direitos, o exercício deles é limitado pela 

condição classista das pessoas” (COUTINHO, 2009).  

A emergência de relações sociais de tal modo desiguais faz com que a minoria 

dominante possua direito de veto sobre a vida e as expectativas dos cidadãos oprimidos que, 

formalmente, livres e iguais, vivem como servos (CARVALHO, 2004). Daí, afirma Chaui 

(2008): “Toda cidade é dividida pelo desejo dos grandes de oprimir e comandar e o desejo do 

povo de não ser oprimido nem comandado”. 

A democracia de direito enfrenta desafios para se transformar em democracia de 

fato, para superar mera lista de procedimentos em função de identificar as reais necessidades 

da população, para manter seus princípios de liberdade e de igualdade, enquanto vem se 

constituindo forma ilusória de seu oposto, dominação de classes (CHAUI, 2008; 

ZAVERUCHA, 2009; ZIZEK, 2011). Prevalece a incerteza e a indeterminação quanto às 

possibilidades de, nesse país, fazer-se valer a justiça (ALVAREZ; DAGNINO; ESCOBAR, 

2000).  
‘O que torna o capital excepcional é a combinação única de valores de liberdade e 
igualdade com os fatos da exploração e da dominação: a essência da analise de Marx 
é que a matriz ideológico-jurídica da igualdade-liberdade não é simples “máscara” 



 
 

que esconde a dominação-exploração, mas a própria forma em que esta última é 
exercida’(ZIZEK, 2011). 

Prova-se importante refletir se não estamos a cultivar um tipo de fascismo social, 

como um regime que combina democracia de baixa intensidade com ditaduras plurais nas 

relações socioeconômicas, onde se experimenta mistura entre repressão violenta, ilusão 

demagógica, subordinação aos interesses elitistas e degradação socioambiental. 

 

I.2.3 Limitações da democracia liberal representativa 

 

Mesmo com a presença de um poder invisível que tenta corrompê-la, a 

democracia se manifesta com: a garantia dos principais direitos de liberdade, as soluções 

técnicas para os problemas, a existência da representação de vários partidos em concorrência 

entre si e que se sucedem mediante eleições livres e periódicas, etc., construindo, segundo 

Bobbio (2000) e Chaui (2008), um regime político eficaz, mas que precisa evoluir 

constantemente. 

As instituições estão consolidadas, mas se trata de uma democracia de baixa 

intensidade, em que a maioria da população, os trabalhadores da cidade e do campo, 

influencia pouco os rumos do país. As grandes decisões são sempre definidas pelas exigências 

de uma pequena oligarquia de banqueiros, empresários, fazendeiros e políticos profissionais a 

seu serviço através da representação parlamentar (CARVALHO, 2004; CHAUI, 2008; 

LOWY, 2009).  

Contrariamente aos princípios democráticos de afirmação da soberania popular e 

de dignidade política igualitária, em que todos os indivíduos são cidadãos e, por isso, podem e 

devem participar na formação do poder e do governo, existe a permanente tentativa de 

marginalizar as massas populares do sistema político (ALVAREZ; DAGNINO; ESCOBAR, 

2000; BOVERO, 2009; COUTINHO, 1994). 

Enquanto a “única garantia de respeito aos direitos de liberdade está no direito de 

controlar o poder ao qual compete esta garantia” (BOBBIO, 2000), a representação não 

garante, pelo método da tomada de decisão por maioria, que múltiplas identidades irão ter a 

expressão adequada. Os grupos mais vulneráveis, os setores menos favorecidos e as etnias 

minoritárias, comumente, não conseguem que os seus interesses sejam representados no 

sistema político com a mesma facilidade dos setores economicamente mais prósperos 

(SANTOS, 2003). 
‘Não há nada mais “privado” que uma comunidade estatal que percebe os excluídos 
como ameaça e se preocupa em mantê-los a uma distancia adequada. [...] Os 
excluídos são visíveis, no sentido exato de que, paradoxalmente, sua própria 



exclusão é o modo de sua inclusão: seu “lugar apropriado” no corpo social’ (ZIZEK, 
2011, grifo do autor). 

Organizada basicamente em torno da administração da exclusão, a cultura política 

dominante personifica o poder na figura dos governantes, considerados verdadeiros esteios de 

conhecimento e garantias de ordem, diante dos quais uma sociedade heterogênea e conflitiva 

é unificada e confinada aos próprios mundos (ALVAREZ; DAGNINO; ESCOBAR, 2000). 
“A classe dominante se apresenta através do voto, como representante de toda a 
sociedade para a feitura das leis, seu cumprimento e a garantia dos direitos. Assim, 
paradoxalmente, a representação política tende a legitimar [a tradição de] formas de 
exclusão política, [a partir da combinação entre repressão, controle da sociedade e 
burocratização para a participação em procedimentos de tomada de decisão], sem 
que isso seja percebido pela população como ilegítimo, mas é percebido por ela 
como insatisfatório [...] Daí o fato de os cidadãos se considerarem, cada vez menos, 
representados por aqueles que elegeram” (CHAUI, 2008). 

Em vez de uma democracia construída por cidadãos, experimentamos a expressão 

de uma democracia de eleitores, que funciona a partir da existência dessas diversas elites 

concorrendo entre si na arena de um eleitoral no qual existe apenas um único grupo de poder 

que se renova por cooptação, ferindo outro princípio democrático: a condição de escolher 

entre opções diversas (BOBBIO, 2000; BOVERO, 2009; CARVALHO, 2004). “Os que estão 

no poder fingem educadamente que não detém de fato o poder e nos pedem para decidir 

livremente se queremos lhes dar o poder” (ZIZEK, 2011), enquanto “a ausência de inovação é 

disfarçada pelo estilo de apresentação (de preferência, com certa radicalidade) que transforma 

credivelmente retrocesso político em renovação política e inexperiência em benefício da 

aposta” (SANTOS, 2011a). 

Dessa maneira, boa parte do pensamento e da ação política no Brasil, nada mais 

significa que a mesma proposta disfarçada: conciliam frações das classes dominantes e 

reafirmam os típicos processos de direção “pelo alto”, de medidas aplicadas “de cima para 

baixo”, de que sempre se valeram as forças conservadoras e reacionárias em nosso país, que 

mantém as relações de produção atrasadas e a reprodução (ampliada) da dependência ao 

capitalismo internacional. Perceba: quem proclamou nossa independência foi um príncipe 

regente português, a classe dominante do império foi a mesma da época colonial, hoje, não é 

diferente (COUTINHO, 1979; GOMES, 2010). 

A democracia liberal representativa, “domesticada” pela lógica do mercado, trata-

se, na verdade, de uma democracia aparente que reveste e disfarça formas incipientes de 

autocracia eletiva. Apesar de globalmente triunfante, com suas diferentes expressões, em 

momentos e níveis de intensidade distintos, frequentemente, cai nas teias da pequena política, 

não pondo em discussão nada estrutural, nem questionando a ordem vigente, revelando 

experiência minimalista, instrumental e tática da democracia, restringindo as formas de 



 
 
participação cidadã ao procedimentalismo de controle das decisões políticas e administrativas, 

a um método de legitimação de governos e à estabilidade das instituições (BOBBIO, 2000; 

CARVALHO, 2004; COUTINHO, 1979; SANTOS, 2003). 

Enquanto Santos (2003) afirma que a autorização via representação facilita o 

exercício da democracia (a constituição de governos, a aceitação da forma burocrática da 

administração pública, etc.) em escala ampliada, como a nível nacional, AXT (2009) e Bovero 

(2009) relembram que as eleições e o voto universal são indicadores insuficientes da 

democracia de um sistema político, ao contrário, “o sufrágio universal por voto secreto, a 

saber, a democracia parlamentar, é a ditadura da burguesia” (KARATANI apud ZIZEK, 

2011). 
“Não há razão para desprezar as eleições democráticas; a questão é que devemos 
insistir que elas não são per se uma indicação da verdade; ao contrário, via de regra, 
tendem a refletir a doxa predominante determinada pela ideologia hegemônica. [...] 
Pois se a democracia significa representação, é, antes de tudo, a representação do 
sistema geral que gera suas formas. Em outras palavras, a democracia eleitoral só é 
representativa na medida em que é, antes de tudo, a representação consensual do 
capitalismo ou do que hoje foi rebatizado de “economia de mercado”. Essa é sua 
corrupção subjacente” (ZIZEK, 2011). 

No caso do Brasil, a perspectiva neoliberal legitima o exercício da exploração 

econômica sobre uma sociedade que tolera a manifestação explícita das contradições, em que: 

a experiência democrática coexiste com a persistência de hierarquias, a aceitação de práticas 

autoritárias nas relações sociais e a despolitização; a intervenção estatal visa aumentar o 

espaço privado ocupado pelas grandes corporações e pelo crime organizado; a realidade 

aponta a polarização carência-privilégio e uma condição de perdas e conquistas de direitos, 

onde a descoberta da lei convive com uma incivilidade feita de violência, preconceitos e 

discriminações sob o discurso da tolerância; a inclusão democrática é abstrata, feita de 

exclusão sociopolítica de uma interminável massa das camadas populares, condenadas a uma 

condição de existência miserável e sem resgate; ocorre a subordinação do público ao privado, 

do coletivo ao individual, ao capital internacional; etc. (BOVERO, 2009; CARVALHO, 

2004; CHAUI, 2008). “Vivemos numa sociedade de escolhas arriscadas, mas apenas alguns 

têm a escolha, enquanto os outros ficam com o risco” (ZIZEK, 2011). 

A articulação profundamente enraizada do autoritarismo social com a acumulação 

capitalista neoliberal, barreira cultural e histórica, resulta no  
‘predomínio de uma visão reducionista da cidadania (votar, e de forma obrigatória, 
pagar os impostos, ou seja, fazer coisas que são impostas) [...]. Os brasileiros são 
filhos de uma nação nascida sob o signo da cruz e da espada, acostumados a apanhar 
calados, a dizer sempre “sim senhor?”, a achar “normal” as injustiças, a termos um 
“jeitinho” para tudo, a não levar a sério a coisa pública, a pensar que direitos são 
privilégios e exigi-los é estar na “contra mão” do processo’ (SILVA, 2012). 



O Estado elitista utiliza o discurso democrático para apaziguar e manter a 

sociedade sob controle, de modo que não ofereça riscos ao mercado, contrário a própria 

tendência de democratização das sociedades em impor limites à mercantilização (LOWY, 

2009). O espírito é aquele de substituir os direitos do homem pelos direitos do consumidor, é 

o reflexo do maior apego ao consumo que à cidadania (ANDRADE; FERREIRA, 2011). 

“O Estado liberal primeiro e o seu alargamento no Estado democrático depois 

contribuíram para emancipar a sociedade civil do sistema político” (BOBBIO, 2000), 

reduzindo a política a um mero acordo referente às leis “imutáveis” que temos, como se a 

forma atual da estrutura política fosse a melhor possível. Levando em conta o sistema 

brasileiro, pode-se claramente compreender o caráter absurdo da colocação (ARENDT, 2005; 

SAFATLE, 2009). 

Zizek (2011) faz crítica à democracia parlamentar, discutindo que o problema não 

é que ela dê poder demais às massas não instruídas, mas que, paradoxalmente, apassive-as, 

deixando a iniciativa para o aparelho do poder estatal. Mesmo “nas democracias mais 

consolidadas assistimos impotentes ao fenômeno da apatia política” (BOBBIO, 2000). 

Esse âmago “abstencionista” da democracia parlamentar a torna incompatível com 

a auto-organização política do povo (ZIZEK, 2011). No fundo, a sociedade civil se mantém 

distante, impossibilita que a esfera pública possa se constituir e destitui o exercício da 

temerosa política, sendo que a falta desta dimensão realça os conflitos no vivido (ALVAREZ; 

DAGNINO; ESCOBAR, 2000; CHAUI, 2008). 

A sociedade civil se caracteriza pelo abandono da mobilização social e da ação 

coletiva na construção democrática, pela natureza amorfa e atomizada, sem capacidade ou 

interesse político senão para escolher os lideres incumbidos de tomar as decisões. É composta 

por pessoas que não querem realmente participar, mas a aparência de que decidem, agindo 

como se fossem livres, não só aceitando silenciosamente, mas até mesmo exigindo que uma 

indução invisível as diga o que fazer e pensar, papel, muitas vezes, desempenhado pela mass 

media, que distrai a população e monopoliza a informação, confundindo consenso com 

unanimidade e colocando a discordância como ignorância ou atraso – outro recurso utilizado 

pela burguesia dominante (CHAUI, 2008; SANTOS, 2003: ZIZEK, 2011). 

Deve-se ter o cuidado de não confiar nos meios de comunicação, hoje o mega 

partido conservador. Controlados pelos poderes oligárquicos de uma máfia capitalista, muitas 

vezes, não distinguem entre a pauta “verdadeira” e a manipulação instrumental (ZIZEK, 

2011), 



 
 

“impondo sua vontade sem nenhum respeito pelas liberdades democráticas. Mais 
uma vez, observa-se a regra de que o capitalismo não tem nenhuma afinidade com a 
democracia, só tolera certas formas democráticas na medida em que não afetam seus 
interesses fundamentais” (LOWY, 2009). 

Bovero (2009) questiona: “como fica a condição de pluralidade da informação 

para a livre formação de opiniões e das escolhas dos cidadãos?”. 

Assim como em uma monarquia constitucional, em nossa experiência de 

sociedade democrática, cada cidadão é como um rei, decidindo apenas formalmente, cuja 

função é assinar medidas propostas pelo governo (ZIZEK, 2011). Respeitando as aparências, 

os cidadãos se tornam cada vez mais uma inesgotável fonte de demandas, revogando ao 

Estado soberano, colocado acima das partes, as obrigações de criação e de organização da 

sociedade. O Estado aparece em contraponto produtivo com a sociedade, sendo observado e 

observando, demandando e trabalhando sobre demanda. Este, por sua vez, como agente 

primário da transformação social, acaba por se ver incapacitado no desempenho das suas 

funções de proteção dos cidadãos e de promoção do bem-estar coletivo (ALVAREZ; 

DAGNINO; ESCOBAR, 2000; GONÇALVES, 2003; SANTOS, 2003; ZIZEK, 2011). 

“Como pode o governo responder [a contento] se as demandas [...] são sempre mais 

numerosas, sempre mais urgentes, sempre mais onerosas?” (BOBBIO, 2000). 
“Diante da rapidez com que são dirigidas ao governo as demandas da parte dos 
cidadãos, torna-se contrastante a lentidão que os complexos procedimentos de um 
sistema político democrático impõem à classe política no momento de tomar as 
decisões adequadas, [...] complexos procedimentos decisórios próprios de um 
sistema parlamentar. Sinteticamente: a democracia tem a demanda fácil e a resposta 
difícil” (BOBBIO, 2000). 

 

I.3 A autorreprodução ideológica 

 

A civilização brasileira se desenvolve em meio à artificialização da natureza, à 

industrialização, à tecnificação das decisões e das organizações humanas; e, assim como nos 

governos totalitários, baseada na propaganda, na espetacularização, na atomização, na solidão, 

na padronização das massas, em um processo de naturalização da sociedade que reduz o 

homem à animal, ocupado com pouco mais que sua reprodução biológica (AGUIAR, 2012). 

Os principais valores passam a ser ditados pelo trabalho, para aumentar o 

potencial de consumo. Nessas condições, a única coisa que sobrevive é o mero esforço de se 

manter vivo (ARENDT, 1990 apud AGUIAR, 2011; LEONARD, 2011).  

O cidadão, ao fazer a opção pela sociedade de consumo e pelo Estado “de bem-

estar social”, parece não saber que está a abrir mão do controle sobre as atividades políticas e 

econômicas por ele exercidas (SANTOS, 2003). “Quer dizer que as pessoas são incorporadas 



a este mundo sem que sua postura diante da política seja alterada. Formam-se o súdito e o 

consumidor sem que ao mesmo tempo surja o cidadão participante” (CARVALHO, 2002 

apud RODRIGUES, 2005). Istvan Meszaros (apud CARVALHO, 2010) expõe que “um 

sistema de reprodução não pode se autocondenar mais enfaticamente do que quando atinge o 

ponto em que as pessoas se tornam supérfluas ao seu modo de funcionamento”. 

A “elevação do mercado como mecanismo autorregulador da vida econômica e 

social retira do cidadão suas preocupações com os problemas coletivos e converge seu foco de 

atenção para o consumo” (RODRIGUES, 2005), o passatempo global contra o tédio e a 

depressão, todo o restante costuma permanecer fora do alcance de nossas visões (LEONARD, 

2011). 

Enquanto as pessoas permanecem concentradas no consumo, prevalece a 

alienação da vida cotidiana e a inautenticidade da sociedade de massa (ZIZEK, 2011). Assim 

como na visão de Platão, o público aparece ‘como a grande besta ou o rebanho desorientado, 

afundando no “caos das opiniões”’, facilmente governável a partir da lógica do pensamento 

ideológico’. É simples dominar súditos dóceis (resultado da substituição da política pela 

polícia através do autoritarismo estatal) ou indiferentes (cegos pela cultura do consumismo) 

(ARENDT, 1989; BOBBIO, 2000). 
“É uma forma de governar sustentada, explicitamente, no pressuposto do extermínio 
de setores da população e não apenas na sua opressão ou instrumentalização. Não 
diz respeito apenas à exclusão sociopolítica, [...] nem à eliminação do opositor, [...] 
mas a atualização da lógica da descartabilidade humana, [...] considerando-os meros 
animais, controláveis e descartáveis” (AGUIAR, 2012). 

Ao considerar a população apenas do ponto de vista biológico, trata-se de eliminar 

qualquer instituição ou vínculo humano que possa dar abrigo à solidariedade, à ação e à 

diferenciação entre as pessoas. Substitui-se os canais de comunicação entre os indivíduos por 

um anel de ferro que os comprime uns contra os outros de modo impiedoso que parece fundi-

los entre si, fazendo desaparecer o espaço da espontaneidade, e, com ela, a imprevisibilidade 

especificamente humana do pensamento e da ação livre, que é, justamente, a concretização da 

liberdade, a única possibilidade de surgir a manifestação pessoal e o novo (ARENDT, 2008). 
‘Se leis eternas e superiores regessem todas as coisas humanas e exigissem de cada 
ser humano apenas uma plena adequação, a liberdade não passaria de um escárnio, 
de uma cilada que atrai alguém para desviá-lo do caminho correto [...] não seria 
preciso o conjunto dos espíritos humanos, mas bastaria um único homem para 
entender essas leis e construir uma humanidade que se conformasse a elas em todas 
as mais variadas e variáveis circunstâncias. O “conhecimento” de um único homem 
seria suficiente, e a pluralidade dos dons, reflexões ou iniciativas humanas seria 
simplesmente supérflua. O contato humano não teria importância; importância 
somente a manutenção de uma funcionalidade perfeita no arcabouço instituído pelo 
único iniciado na “sabedoria” da lei’ (ARENDT, 2008). 



 
 

Assim como nas formas de governo totalitárias, a ideologia “demanda a 

destruição da vida pública e privada, não se contentando com o isolamento no terreno 

político, mas instaurando a solidão na esfera dos contatos sociais” (ARENDT, 1989). 
“Baseia-se na solidão, na experiência de não se pertencer ao mundo, que é uma das 
mais radicais e desesperadas experiências que o homem pode ter. [...] A solidão, que 
já foi uma experiência fronteiriça, sofrida geralmente em certas condições sociais 
marginais, como a velhice, passou a ser, em nosso século, a experiência diária de 
massas cada vez maiores” (ARENDT, 1989). 

Destrói-se o mundo comum entre as pessoas, que perdem o contato com os seus 

semelhantes e com a realidade que as rodeia. Típico das tiranias, o isolamento resultante 

consiste em impotência, a medida que a força sempre surge quando os homens trabalham em 

conjunto. A autocoerção da lógica totalitária destrói a capacidade humana de sentir e de 

pensar tão seguramente como destrói a capacidade de reconhecer interesses e de agir em 

conjunto para a realização de suas vidas (ARENDT, 1989). 

Dessa forma, nas sociedades massificadas, os homens se veem incapazes para a 

política, tendem a se sentir sem poder, solitários, submissos e quase condicionados, 

caracterizando a ruína de nosso convívio, a crescente expansão da mera funcionalidade que 

lentamente consome as relações humanas (AGUIAR, 2012; ARENDT, 2008). 
‘Com os termos “sociedade atomizada” e “indivíduos isolados”, designamos um 
estado de coisas em que as pessoas [perderam a razão de ser e] convivem [no 
automatismo,] sem ter nada em comum, sem compartilhar nenhum campo visível e 
tangível do mundo. Assim como os moradores de um prédio formam um grupo por 
compartilhar esse imóvel específico, nós também, com base na força das instituições 
políticas e jurídicas que proveem de todos os canais normais de comunicação esse 
novo convívio geral, formamos um grupo social, uma sociedade, um povo, uma 
nação, e assim por diante. E tal como os moradores do prédio ficarão isolados caso, 
por alguma razão, o imóvel lhes seja retirado, da mesma forma o colapso de nossas 
instituições – o estranhamento físico e político e o desenraizamento espiritual e 
social que vem sempre aumentando – é o único gigantesco destino coletivo de que 
todos participamos, mesmo que em graus muito variados de intensidade e infortúnio. 
[...] O isolamento, como acompanhante do estranhamento e do desenraizamento, é, 
em termos humanos, a enfermidade própria de nossos tempos. É claro que ainda 
podemos ver pessoas – em número cada vez menor - se agarrando umas às outras 
como se estivessem soltas no ar, sem o auxílio dos canais normais de comunicação 
oferecidos por um mundo de convívio comum, para escapar juntas à maldição de 
virarem desumanas, numa sociedade em que todos parecem ser supérfluos’ 
(ARENDT, 2008). 

Vivendo apenas como animal laborante, os homens tecnificam e burocratizam as 

suas obrigações e se tornam incapazes de pensar as consequências das ordens dadas 

(AGUIAR, 2012). Mantém-se a ordem vigente enquanto todos os atores contribuem para a 

“falência do sistema, cada um com o seu texto de não ação, não interação, não articulação e 

não responsabilidade” (GONÇALVES, 2003). 
‘O comportamento comum é aquele em que cada agente individualmente espera que 
somente os outros venham a contribuir para a qualidade de vida, enquanto ele 
mesmo quer extrair apenas benefícios. No entanto, os impactos dependem das 
decisões individuais, sem que ninguém tome a decisão de melhorar a qualidade 



socioambiental, os prejuízos só tendem a crescer na ausência de intervenção 
governamental, conduzindo à “tragédia dos comuns”, com a qualidade de vida se 
reduzindo para níveis insustentáveis’ (BOVENBERG; SMULDERS, 1995 apud 
OLIVEIRA; PORTO JUNIOR, 2011). 

Uma vez que as ideologias são questões de opinião e não de verdade, a liberdade 

de mudar constitui um grande risco, fazendo-se necessário ir além da simples opressão para 

que o homem “se enquadre no mundo artificial e ideologicamente determinado”. Não importa 

o conteúdo concreto de dada ideologia, independente se a decisão é seguir os postulados do 

capitalismo, socialismo, racismo ou de qualquer outro “ismo”, a dominação total e segura do 

homem se revela como ferramenta utilizada (ARENDT, 2008). 

Não é o conteúdo demonstrável das ideologias que põem as pessoas em ação. O 

homem no completo isolamento não tem ao que recorrer, exceto à logicidade do raciocínio. 

Depois de aceitar o “ideal” com as leis eternas que decidiram acreditar, as pessoas se 

encontram libertas da experiência, do choque e das deduções da realidade, atraídas para um 

“paraíso dos tolos” em que tudo é conhecido a priori, onde nada pode acontecer-lhes e estão a 

salvo (ARENDT, 2008). 

Zizek (2011) descreve claramente a função do campo ideológico predominante: 

“defender o sistema existente contra qualquer crítica séria, legitimando-o como expressão 

direta da natureza humana”, como processo inevitável da globalização econômica. Dessa 

forma, crescemos tolhidos ‘por pressupostos dogmáticos contingentes, isto é, agimos como 

indivíduos “imaturos”, não como seres humanos livres que se situam na dimensão da 

universalidade da razão’. 

Apesar da realidade inexorável das crises atuais, impõe-se “uma narrativa que 

atribua a culpa do desastre não ao sistema capitalista global como tal, mas a desvios 

secundários e contingentes”. Ironicamente, os ideólogos que zombaram da defesa crítica do 

socialismo, de que o ‘fracasso das “democracias populares” vinha do fracasso de uma versão 

não autêntica de socialismo e não da ideia como tal, de modo que os regimes socialistas reais 

precisavam de reformas radicais e não de ruína e abolição’, chamando-a de ilusória e 

lançando a culpa na própria ideia, “agora recorrem amplamente à mesma linha de defesa: 

afinal, não é o capitalismo como tal que está falido, apenas a sua prática é que foi distorcida” 

(ZIZEK, 2011). 

Nesse ponto, ‘entra a necessidade de um pragmatismo realista “maduro”: é 

preciso resistir heroicamente aos sonhos de perfeição e felicidade e aceitar a amarga realidade 

capitalista como o melhor (ou menos ruim) dos mundos possíveis’. Por tratar-se de um 



 
 
sistema que tão bem serviu a humanidade, não se deve “mudá-lo para pior tendo como 

pretexto sua imperfeição” (ZIZEK, 2011).  

No capitalismo global contemporâneo, a naturalização ideológica  
‘pretende nos fazer aceitar a “impossibilidade” da mudança radical, da abolição do 
capitalismo, da democracia não restrita ao jogo parlamentar, etc. [...] São raros os 
que ousam até sonhar sonhos utópicos sobre alternativas possíveis [...] Contudo, a 
palavra “impossível” deveria nos fazer parar para pensar. Hoje, possível e 
impossível distribuem-se de modo estranho, e ambos explodem ao mesmo tempo 
num excesso. De um lado, no domínio das liberdades pessoais e da tecnologia 
científica, o impossível é cada vez mais possível (ou assim nos dizem): “nada é 
impossível”, podemos praticar todas as versões pervertidas de sexo, há arquivos 
inteiros de música, cinema e séries de TV a nossa disposição, ir ao espaço está ao 
alcance de todos (que tenham dinheiro...), temos a possibilidade de melhorar nossa 
capacidade física e psíquica, de manipular nossas propriedades básicas com 
intervenções no genoma, até o sonho tecnognóstico de alcançar a imortalidade por 
meio da transformação de toda a nossa identidade num programa que pode ser 
transferido de um equipamento a outro... De outro lado, principalmente no domínio 
das relações socioeconômicas, nossa época se percebe como uma época de 
maturidade, em que [...] a humanidade abandonou os antigos sonhos utópicos 
milenaristas e aceitou as restrições da realidade (leia-se realidade socioeconômica 
capitalista) com todas as suas impossibilidades: VOCÊ NÃO PODE... participar de 
grandes atos coletivos (que acabam necessariamente em terror totalitário), agarrar-se 
ao antigo Estado de bem-estar social (torna as pessoas pouco competitivas e leva à 
crise econômica), isolar-se do mercado global, etc. etc.’ (ZIZEK, 2011). 

Seguimos apenas imaginando que não “acreditamos de verdade” em nossa 

ideologia e, no entanto, continuamos a praticá-la. ‘Ninguém leva a sério a democracia ou a 

justiça, temos consciência de sua natureza corrupta, mas participamos delas, exibimos nossas 

crenças nelas, porque supomos que funcionam mesmo quando não acreditamos nelas’ 

(ZIZEK, 2011). 

As pessoas sofrem tamanha lavagem cerebral do aparelho ideológico que parecem 

não ser mais capazes de identificar seus verdadeiros interesses e “se transformam em tábulas 

rasas ideológicas, sobreviventes de sua própria morte simbólica” (ZIZEK, 2011). 
‘Para enfrentar [...] ameaças, a ideologia dominante vem utilizando mecanismos de 
dissimulação e autoengano que incluem o desejo de ignorância: um padrão geral de 
comportamento entre as sociedades ameaçadas é se tornarem mais tacanhas, em vez 
de mais centradas na crise, à medida que decaem. [...] Embora as crises realmente 
sacudam o povo para fora de sua complacência, forçando-o a questionar os aspectos 
fundamentas da vida, a primeira reação, a mais espontânea, é o pânico, o que leva ao 
“retorno ao básico”: as premissas básicas da ideologia dominante, longe de ser 
questionadas, são reafirmadas com ainda mais violência. [...] O perigo então é que a 
narrativa predominante da crise seja aquela que, em vez de nos despertar de um 
sonho, nos permita continuar sonhando. E é aí que devemos começar a nos 
preocupar, não só com as consequências econômicas da crise, como também com a 
tentação obvia de revigorar [...] o intervencionismo [...] para manter funcionando o 
motor da economia, ou no mínimo usar a crise para impor mais medidas duras de 
“ajuste estrutural”’ (ZIZEK, 2011, grifo do autor). 

 

 

 



I.4 Reinventar o socialismo através da democratização 

 

Como um conjunto de posições políticas, há tempos, a esquerda apresenta 

dificuldade em relação à formulação de um projeto exequível de socialismo, sua incapacidade 

de apresentar alternativas viáveis se tornou novamente visível a todos (COUTINHO, 2009; 

ZIZEK, 2011). 

Enquanto a esquerda deve levar as crises a sério, sem ilusões, mas como algo 

inevitável, como oportunidades, embora perigosas ou imprevisíveis, que devem ser 

plenamente exploradas, como o terreno em que é preciso travar e vencer as batalhas, tornando 

o mundo mais livre e igual, na prática, não confia em si, teme a crise, teme por 
“sua posição confortável de voz crítica totalmente integrada ao sistema, disposta a 
não arriscar nada. [...] Suas ações não tem a radicalidade necessária para encontrar 
novas alternativas e mobilizar as largas camadas populares descontentes com os 
rumos da economia mundial” (ZIZEK, 2011). 

Endossamos a “naturalização” predominante ou o capitalismo global 

contemporâneo contém antagonismos suficientemente fortes (como a ameaça de catástrofe 

ecológica, a inadequação da noção de propriedade privada, a criação de novas formas de 

apartheid, entre outras implicações éticas, etc.) para impedir sua reprodução indefinida? 

(ZIZEK, 2011). 

“Hoje, o ato político propriamente dito seria isto: não tanto o início de um novo 

movimento, mas a interrupção do atual movimento predominante. [...] A tarefa não é fazer a 

castração no clímax do confronto direto”, é repensar a situação de maneira radical e 

transformar a realidade por um trabalho crítico e paciente (ZIZEK, 2011, grifo do autor). 

Além da premissa de que ou tomamos o poder de Estado na forma como o 

conhecemos ou nos afastamos dele, está o desafio de fazê-lo funcionar a partir da ruptura dos 

limites das práticas dominantes, de uma série de reformas sociais, de mudanças culturais, com 

base em novas formas de participação (autogestão) popular no que diz respeito às decisões 

das prioridades, não mais deixadas para o mercado (CHAUI, 2008; ZIZEK, 2011). 

O dispositivo ideológico básico deve ser superado por uma postura socialista 

rumo a um paradigma holístico, espiritual e pós-materialista, retratando novas formas de 

sociabilidade dos meios de produção, de consumo, do poder político, de viver e conviver 

(COUTINHO, 2009), onde o trabalho livre deixaria 
“de ser assalariado, portanto, produtor de mais-valia, força explorada e alienada, 
para tornar-se uma prática de autogestão social [...] deixa de haver aquilo que define 
nuclearmente o capitalismo, ou seja, a apropriação privada da riqueza social pela 
exploração do trabalho como mercadoria” (CHAUI, 2008). 



 
 

A partir da percepção do vínculo direto entre o singular e o universal, faz-se 

existir uma solidariedade igualitária, que prevê a condição da plena realização da democracia 

(BOBBIO, 2000; CHAUI, 2008; COUTINHO, 2009). 

Considerando que experiências do socialismo fracassaram por não terem dado 

respostas adequadas à questão da democracia, caindo no totalitarismo (COUTINHO, 2009), 

sabe-se que a revolução não envolve um processo gradual, mas um movimento de repetir e de 

aperfeiçoar o princípio diversas vezes. “Não é necessário, muitas vezes, que uma ideia 

fracasse inicialmente para que possa ser recuperada em outro patamar e, enfim, realizar suas 

potencialidades?” (ZIZEK, 2011). 

Deve-se abandonar ‘o preconceito de que o tempo linear da evolução está “do 

nosso lado”, de que a história “trabalha para nós”’. Ao conceber a história como processo 

aberto que “determina apenas as alternativas com que nos defrontamos, os termos da escolha, 

mas não a própria escolha”, somos livres e responsáveis para construir, entre possibilidades, 

nosso destino. Tal liberdade se apresenta como condição da libertação (ZIZEK, 2011). 

A palavra democracia tem origem grega: “demos” se refere à “povo” e “kratos” à 

“poder”, ou seja, “poder que emana do povo”. Contraposta a todas as formas de governos 

autocráticos, pressupõe a discussão pública e participação direta da população nas decisões 

quanto à própria vida e na constituição do Governo. Representa uma forma de sociabilidade e 

de formação de poder, encarnando um conjunto de princípios, padrões, regras e valores que 

estabelece quem está autorizado a tomar as decisões coletivas e com quais procedimentos, na 

perspectiva da liberdade e da igualdade, com o reconhecimento da diferença. A democracia é 

uma constituição política encarnada em particular gramática de organização da sociedade e de 

sua relação com o Estado (BOBBIO, 2000; CARVALHO, 2004; COUTINHO, 1994; 

SANTOS, 2003). 

Desde o século passado (XX), sob a força avassaladora da globalização neoliberal, 

a democracia assume lugar central no campo político, entrando no imaginário da maioria 

como um ideal libertador, como a confluência de todas as coisas boas, tal como se fez, 

analogamente, com o conceito de socialismo nos anos 1960 e 1970. No entanto, de aspiração 

revolucionária parece ter se camuflado a um slogan adotado universalmente, mas vazio de 

conteúdo (SANTOS, 2003; ZAVERUCHA, 2009). 

Daí o paradoxo de a expansão da democracia liberal ter trazido consigo uma 

enorme degradação das práticas democráticas. A nível global, perde-se o que Santos (2003) 

chama de demodiversidade: “coexistência pacífica ou conflitual de diferentes modelos e 

práticas democráticas”. 



A democracia não consiste em mera utilidade instrumental, possui valor intrínseco 

que não pode se assumir como universal sem mais: “está inscrita numa constelação cultural 

específica” (SANTOS, 2003), “não pode estar desligada do contexto socioeconômico em que 

vivem os indivíduos” (ZAVERUCHA, 2009). 
Na América latina, a atual revalorização dos procedimentos e instituições formais da 
democracia não pode apoiar-se em hábitos estabelecidos e normas reconhecidas por 
todos. Não se trata de normas regulativas, mas de criar aquelas constitutivas da 
atividade política: exigindo a elaboração de uma nova gramática societária 
(LECHNER, 1988 apud SANTOS, 2003). 

Contrário à hostilidade em relação à participação ativa dos cidadãos na vida 

política, que caracteriza a baixa intensidade democrática de muitos regimes políticos 

instituídos quando comparados com seus ideais, “alguns dos importantes processos de 

democracia participativa estão ligados à descentralização e às tradições de participação 

diferenciadas ao nível local”. A grandeza social reside na capacidade de inventar e não de 

imitar, não existindo nenhum motivo para a democracia assumir uma só forma. Experiências 

bem sucedidas emergem da “prática da argumentação e da argumentação da prática”. Assim, 

a democracia “não pode ser postulada como ponto de partida. Tem de ser, quando muito, o 

ponto de chegada de um diálogo intercultural em que as outras culturas possam apresentar não 

só aquilo a que se opõem, como, sobretudo, aquilo que propõem autonomamente” (SANTOS, 

2003). 

Bobbio (2000) discute como o Estado liberal e o Estado democrático são 

interdependentes:  
“na direção que vai do liberalismo à democracia, no sentido de que são necessárias 
certas liberdades para o exercício correto do poder democrático e na direção oposta, 
que vai da democracia ao liberalismo, no sentido de que é necessário o poder 
democrático para garantir a existência e a persistência das liberdades fundamentais. 
Em outras palavras: é pouco provável que um Estado não-liberal possa assegurar um 
correto funcionamento da democracia, e de outra parte é pouco provável que um 
Estado não-democrático seja capaz de garantir as liberdades fundamentais”. 

Percebe-se como a definição liberal tem a democracia como o regime da lei e da 

ordem para a garantia das liberdades individuais, que devem vir acompanhadas de autonomia, 

da capacidade de determinar por si as próprias opiniões e escolhas políticas e de fazê-las valer 

na arena pública. No entanto, há nas práticas e nas ideias democráticas uma profundidade 

superior ao que o liberalismo deixa perceber (CHAUI, 2008). 

Frente à atual urgência em ampliar a agenda política e o horizonte de 

possibilidades democráticas genuínas, na aspiração de uma vida digna, social e 

ecologicamente justa, o povo brasileiro está colocado diante de uma tarefa prioritária: a de 

reinventar um regime político que ponha definitivamente fim ao regime de exceção 



 
 
implantado em nosso país, assegurando a conquista de tais liberdades fundamentais ao 

substituir a lógica imperativa pela lógica cooperativa de governança (COUTINHO, 1979). 

Em meio ao desalento com as formas dominantes da globalização liberal, segundo 

a força neoconservadora de “mercantilização da vida social”, e da democracia representativa, 

não suficientemente forte para resistir ao sequestro por interesses minoritários, mas 

economicamente muito poderosos, vem se firmando, como fenômeno do nosso tempo, a 

democracia participativa, alternativa contra hegemônica, que encarna uma dimensão 

emancipatória, protagonizada por movimentos sociais de múltiplos formatos, que viabilizam 

na esfera pública a articulação e a atuação dos sujeitos coletivos para o alargamento da 

política, ampliando e redefinindo os direitos, a participação e a própria cidadania (BOBBIO, 

2000; CARVALHO, 2004; COUTINHO, 1979). 

As novas formas de organização socioeconômicas se desenvolvem no seio da 

velha e dominante sociedade capitalista, independentes, em oposição ou negociando com os 

pressupostos técnicos e práticos do liberalismo clássico (COUTINHO, 1979).  

A expectativa recai sobre transformações: que eliminem gradualmente as bases 

econômico-sociais que não só tornaram possível a emergência de uma via elitista e 

oligárquica que manipula impunemente o jogo democrático, mas que contribuem para 

reproduzi-la; que eliminem a tradicional distinção entre governados e governantes, sobre a 

qual se fundou o pensamento político; que revertam os frutos do trabalho em favor da maioria 

da população, destruindo os processos marginalizadores; que eliminem os mecanismos de 

dominação e de direção da sociedade como um todo; que invertam a tendência à 

burocratização e à alienação do poder através da incorporação organizada das grandes massas 

na vida política (socialização crescente da política); que as decisões sejam tomadas segundo a 

dialética do pluralismo, após livre debate entre as partes e com base no consenso majoritário; 

entre outros exemplos (BOBBIO, 2000; CARVALHO, 2004; COUTINHO, 1979). 

 

I.4.1 O papel dos movimentos sociais 

 

Na arena pública brasileira, os emergentes movimentos sociais se cruzam com 

uma cultura (a)política autoritária, (ir)racionalista, universalista, individualista oligárquica, 

hierárquica, excludente e violenta, disputando simbolicamente valores e padrões, ganhando 

autonomia e representatividade na medida em que se desligam da tutela do Estado 

(CARVALHO, 2004; CHAUI, 2008; COUTINHO, 1979). 



No contexto de tensionamento quanto à lógica conservadora da mercantilização, 

parte-se dos dilemas da sociedade, das crises estruturais experimentadas, sob a forma de 

pressão e reinvindicação para desafiar, desestabilizar e redefinir o sentido e os limites do 

sistema político para fazer valer a lógica das necessidades humanas, encarnada nos direitos, 

em políticas públicas (ALVAREZ; DAGNINO; ESCOBAR, 2000; CHAUI, 2008).  

Os direitos se apresentam como princípios reguladores da vida social, expressos 

em práticas e interações que estruturam a linguagem pública, demarcando o reconhecido, em 

dado momento, como medida de igualdade e justiça (CARVALHO, 2011). 

Os direitos do homem, ligados à democracia e à paz, considerados naturais, não 

são dados de uma vez por todas. De fato, somente ampliam seu alcance ou surgem como 

novos através das lutas e ações populares contra a cristalização política, que favorece a classe 

dominante (BOBBIO, 2004). 

A partir de uma série de contestações e de reformas culturais que impõem 

temáticas negadas e reprimidas ao longo da história, os movimentos sociais questionam 

radicalmente o modo como o poder (como espaço público do debate, da deliberação e da 

decisão coletiva) deve ser exercido, em vez de tentar meramente “conquistá-lo”, dirigindo, 

controlando e modificando a ação estatal (ALVAREZ; DAGNINO; ESCOBAR, 2000; 

CARVALHO, 2004; CHAUI, 2008). 

Ampliam o potencial emancipatório da democracia pela via participativa, pela 

transformação de práticas tradicionais em um exercício aberto e plural de (re)desenho da 

cultura política (CARVALHO, 2004). 

De fato, constituem os mecanismos de inserção de atores sociais no interior da 

política, a partir da participação direta das massas populares que ocupam a cena pública 

brasileira, grupos mais afetados pelas diversas crises, que se organizam “de baixo para cima”, 

viabilizando a constituição de identidades das chamadas minorias culturais, de segmentos 

excluídos, oprimidos, subordinados, marginalizados e discriminados, de cidadãos mobilizados 

por diferentes causas, engajados em lutas específicas na busca de contestar hábitos 

convencionais, de problematizar, inventar e circular contra discursos, de desenvolver novos 

significados e práticas, de afirmar a liberdade de escolha de um estilo de vida, do 

reconhecimento da diferença (raízes étnicas, identidade nacional, gênero, etc.), garantindo o 

alcance do poder e da expressão pública sobre a cultura política e demais práticas 

socioeconômicas (BOBBIO, 2004; CARVALHO, 2004; COUTINHO, 1979; SANTOS, 

2003). 



 
 

Em sua pluralidade e heterogeneidade, esses sujeitos políticos coletivos ampliam 

sua organização, interconhecimento e articulação entre iniciativas paralelas, proliferando teias 

de movimentos alternativos, que, dia após dia, aumentam em número, ganham visibilidade, 

autonomia e força, desenvolvendo capacidade revolucionária, ultrapassando os direitos civis 

da democracia formal rumo à democracia substantiva, direta, plural, interativa, social e 

histórica, vislumbrando o melhor caminho para o bem estar coletivo (ALVAREZ; 

DAGNINO; ESCOBAR, 2000; BOBBIO, 2000; CARVALHO, 2004). Santos (2003) 

concorda que o processo de democratização depende em boa medida da ampliação, do 

aprofundamento, de vínculos e de alianças entre redes regionais, nacionais, continentais ou 

globais dessas práticas locais. 

É importante identificar e evitar a confusão daqueles movimentos que buscam 

apenas reconfigurar a cultura política dominante, em vez de desestabilizá-la e transformá-la. 

As forças realmente populares devem estar permanentemente alertas contra as tentações do 

“golpismo”. Basta refletir sobre o que observamos recentemente em diversos desses 

movimentos, especialmente, nos que ocorreram na Europa (os distúrbios em Londres) e nos 

EUA, ditos democráticos e inclusivos, mas que mais pareceram motins de excluídos e 

frustrados cuja revolta é motivada pelo desejo de consumir, não por qualquer preocupação 

maior com mudanças na ordem social. A reivindicação não é por participação na gestão 

pública. Em vez de rebelião contra o consumismo ou de propostas para hábitos alternativos, 

aparentemente, o que existe é uma tentativa atabalhoada das pessoas se juntarem ao processo, 

enquanto sonham com a pujança dos mais favorecidos, em vez de alterar seu modo de vida, 

parece que as classes mais baixas querem é imitar a elite. Percebe-se que os movimentos 

sociais nem sempre conseguem superar a prática dos próprios modos de exclusão e de 

marginalização informal (ALVAREZ; DAGNINO; ESCOBAR, 2000; BAUMAN, 2011; 

COUTINHO, 1979). 

Deve-se ficar atento também para que a atuação desses sujeitos coletivos não se 

degenerem “em formas de corporativismo, quando não se verifica um processo de unificação 

política, através da mediação dos organismos representativos de âmbito nacional” 

(COUTINHO, 1979). 

“O ângulo mais importante para analisar as políticas culturais dos movimentos 

sociais talvez seja em relação com seus efeitos sobre as culturas políticas”.  Os sentidos de 

cidadania, democracia e representação política estão intrinsecamente conectados à cultura, 

compreendida como um processo coletivo e incessante de produção de significados e de 

práticas que molda as experiências e configura as relações sociais. Os movimentos sociais 



refletem como o entrelaçamento do cultural e do político vem ocorrendo na prática a partir 

das manifestações de verdadeiros agentes contra a sujeição aos desígnios da lógica destrutiva 

do capitalismo (ALVAREZ; DAGNINO; ESCOBAR, 2000).  

As experiências de participação popular devem fomentar modernidades 

alternativas através do diálogo entre interpretações oposicionais de suas identidades, seus 

interesses e necessidades, conferindo ajustamentos e garantindo evolução e resiliência ao 

processo de democratização (ALVAREZ; DAGNINO; ESCOBAR, 2000). 

Nesse sentido, firmam-se como autênticos espaços públicos onde a cidadania 

pode ser exercida e os interesses da sociedade não somente representados, mas também 

fundamentalmente (re)modelados. Essa cultura popular revolucionária, expressa pelos 

movimentos sociais, deve se transformar em sustentáculos do Estado, local de experimentação 

distributiva e cultural (CHAUI, 2008; SANTOS, 2003). 

Essas experiências democráticas construídas a partir das lutas populares, onde os 

grupos e não os indivíduos particularistas são os protagonistas da gestão do Estado, é, em 

longo prazo, incompatível com o capitalismo, que, enquanto fenômeno global, impõe a 

crescente socialização dos meios e dos processos de governar o conjunto da vida social 

(COUTINHO, 1994; 1979). 

Coutinho (1979) defende que a superação da alienação econômica e política 

pressupõe o fim do “isolamento” do Estado e sua progressiva reabsorção pela sociedade que o 

produziu. O caminho percorre uma “crescente articulação entre os organismos populares de 

democracia direta e os mecanismos [...] de representação indireta” e prevê a regulação da 

sociedade (extinção de classes) resultante da síntese política dos sujeitos coletivos e 

autogeridos. 

Democracia é a sociedade verdadeiramente histórica, isto é, sujeita ao tempo, às 

transformações e ao novo. É uma construção em aberto, descontínua e desigual, com 

dimensões e ritmos distintos, que não segue caminho ascendente, vai se definindo em função 

das intervenções dos sujeitos nas tramas do jogo político, verificando-se evolução e 

retrocesso, movimentos de resistência, rebeliões, guerras, revoluções. Contrário ao estático 

despotismo, para o dinâmico regime democrático o conflito é considerado legítimo e 

necessário, as rupturas com as tradições e o estar em transformação é seu estado natural. A 

educação democrática surge no próprio exercício da democracia, em um processo de 

construção cultural da gramática societária vigente (ALVAREZ; DAGNINO; ESCOBAR, 

2000; BOBBIO, 2000; CARVALHO, 2004; CHAUI, 2008; SANTOS, 2003). 



 
 

‘O potencial emancipatório da sociabilidade democrática, [...] [deve ter clareza que] 
não existe uma “formula mágica” de construir a democracia, [...] [que] as diferentes 
experiências são sempre formas parciais e, sobretudo, “uma via de aprendizado”’ 
(CARVALHO, 2004). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II 

 

MOVIMENTOS SOCIOCULTURAIS COMO ARENA PARA A REVOLUÇÃO DO 

COTIDIANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
II.1 A face política da cultura 

 

A cultura pode ser vista sobre vários enfoques. Abrange as formas artísticas (a 

música, a dança, os textos, a pintura, o teatro, etc.), a linguagem, a religião, a sexualidade, as 

formas de habitação (arquitetura), o vestuário, a culinária, o lazer, os instrumentos e as formas 

de trabalho, as mercadorias de produção, as instituições e as estruturas de poder, como as 

noções de lei, direitos, deveres e justiça, os códigos de valores morais, os modos de conduta, 

as ideias, as atividades, as tradições, as crenças, as preferências, a filosofia, as formas de 

expressão, de ver e de conceber o mundo compartilhadas por um povo (ALVAREZ; 

DAGNINO; ESCOBAR, 2000; BARBOSA, 2010; CHAUI, 2008; BERKES; FOLKE, 2000 

apud DERNADIN, 2003; REIS; MARCO, 2009). Constitui-se como “trabalho da 

inteligência, da sensibilidade, da imaginação, da reflexão, da experiência e do debate” 

(CHAUI, 2008). “É língua, é gesto, é alma, é conhecimento, é humanidade” (BARBOSA, 

2010). 

A cultura não se reduz ao supérfluo, ao entretenimento, aos padrões do mercado 

ou à oficialidade doutrinária, deve-se pensá-la como instituição social, como um processo 

coletivo e incessante de produção e de percepção de símbolos interconectados, mutáveis, 

complexos e dinâmicos que configuram os sistemas das relações sociais, elaborada conforme 

o contexto intelectual e político, limitada pelas condições materiais e históricas de sua 

realização (ALVAREZ; DAGNINO; ESCOBAR, 2000; BARBOSA, 2010; CHAUI, 2008). 

Retrata o 
“espaço que o indivíduo habita e sua existência acontece cotidianamente, [...] é o 
território onde a tendência de pasteurização de uma cultura global interage com as 
singularidades dos imaginários locais e com as resistências de diversidades culturais 
específicas” (CANCLINI, 1997 apud REIS; MARCO, 2009). 

Compreende a arena onde a divisão social de classes pode  
“manifestar-se e ser trabalhada porque no exercício do direito à cultura, os cidadãos, 
como sujeitos sociais e políticos, se diferenciam, entram em conflito, comunicam e 
trocam suas experiências, recusam formas de cultura, criam outras e movem todo o 
processo cultural” (CHAUI, 2008). 

Trabalho que determina o indeterminado, que ultrapassa e modifica o existente, “a 

cultura opera mudanças em nossas experiências imediatas, abre o tempo com o novo, faz 

emergir o que ainda não foi feito, pensado e dito”. Ação contínua e evolutiva, que conduz a 

realização das potencialidades, apresenta-se como sinônimo de progresso (CHAUI, 2008). 

Nessa perspectiva, chama atenção o laço constitutivo entre cultura e política. As 

práticas culturais cotidianas constituem um terreno para e uma fonte de práticas políticas, 



enquanto a política envolve uma disputa sobre um conjunto de significados culturais 

(ALVAREZ; DAGNINO; ESCOBAR, 2000; SANTOS, 2003). 

Pela condição de bem coletivo, como um processo que, por excelência, é objeto 

de intervenção pública e como veículo que congrega discursos desenvolvimentistas e práticas 

de regeneração social, ambiental e econômica, reveste-se de um papel estratégico no sentido 

da construção de um país mais justo, facilitando a conquista dos objetivos das políticas 

públicas (REIS; MARCO, 2009). 

Sabe-se que o engajamento entre cultura e desenvolvimento é um binômio chave 

que traz o legado de redesenhar histórias a partir de programas e ações de médio e longo 

prazo que promovam transformações consideráveis, como antídoto de combate às mazelas 

sociais e degradações de toda ordem diante das consequências advindas das crises 

compartilhadas (REIS; MARCO, 2009). 

Apesar de sua importância nos processos de melhoria da qualidade de vida 

humana, ainda é marcante a falta de percepção da sociedade e dos governos para a dimensão 

estruturante da cultura (BARBOSA, 2010). 

 

II.2 Redesenho cultural do trabalho e da economia  

 

Leadbeater (2000) e Florida (2002) (apud BENDASOLLI et. al., 2009) advogam 

que as pessoas estão se afastando de comportamentos que pressupõem trabalhar duro ao longo 

de toda a vida em função do salário, resignar-se à autoridade e ao automatismo e consumir 

bens padronizados, aproximando-se de atitudes que refletem o desejo de controlar, de forma 

integral, a própria vida. Aumenta a consciência da população quanto à necessidade em 

participar das decisões tomadas em seus benefícios. 

A economia da cultura, a economia criativa e a economia solidária vêm sendo 

amplamente discutidas e estão se difundindo no contexto de profundas transformações de 

valores e de comportamentos por que vem passando o mundo do trabalho, especialmente, a 

partir do final do século passado (LEITE, 2009; BENINI et. al., 2008).  

Relativamente novas no Brasil, como fenômeno econômico estratégico para um 

modelo de desenvolvimento sustentável, estão associadas ao que se chamou de virada 

cultural, uma transformação de valores situada no âmbito das relações entre cultura, natureza, 

tecnologia, economia e mercado, que ocorre desde o final do século passado, surgindo com a 

emergência da sociedade do conhecimento, pós-materialista (BENDASOLLI et. al., 2009). 



 
 

Nessa perspectiva, inserem-se tais processos de interface multidimensional, 

rearticulando as práticas econômicas às demais esferas da sociedade, sendo possível investir 

capital financeiro e obter retorno também em capital social, político, ecológico e simbólico, 

favorecendo a integração e a evolução de setores da sociedade para o desenvolvimento como 

um todo (LEITE, 2009; REIS; DEHEINZELIN, 2008).  

Através do capital financeiro, a dimensão econômica atua como mediadora das 

outras e tem como desafio a distribuição equitativa e a regulação dos fluxos (de capital, de 

bens, de direitos de propriedade). A dimensão sociopolítica abarca a arena pública, o setor 

governamental, o privado e a sociedade civil organizada, trabalhando e sendo trabalhada por 

grupos, que devem estar organizados em redes, e tem como grande desafio a formação da 

população para a ação consciente, articulada e transdisciplinar. A dimensão cultural ou 

simbólica tem como principais desafios o acesso democrático e a visibilidade. Enquanto a 

dimensão ambiental, que inclui o ambiente natural e o ambiente tecnológico (infraestrutura e 

equipamentos), tem como desafio a sustentabilidade (REIS; DEHEINZELIN, 2008). 

Ultrapassando simples formas de resistência, empreendimentos são organizados 

segundo a ciência da economia para viabilizar alternativas em favor de uma economia plural,  
“de formas de produção capazes de se relacionar com o mercado e o Estado a partir 
de uma lógica diferente daquela baseada na acumulação capitalista [...] na 
perspectiva de uma sociedade mais democrática, resultado também de uma 
economia que estruturalmente distribua com mais igualdade, superando as 
tendências à exploração ou à violência” (GUÉRIN, 2005 apud LEITE, 2009). 

A razão econômica baseada no uso intensivo de capital e de trabalho, orientada 

para a produção em massa, passa a se fundamentar no bem-estar do indivíduo. É concebida 

para ser uma alternativa superior ao capitalismo, não em termos econômicos estritos, com 

produtos ou serviços melhores em termos de preço e/ou de qualidade, mas por proporcionar às 

pessoas, enquanto produtoras ou consumidoras, o atendimento de necessidades vinculadas à 

qualidade de vida (MEDEIROS, A. D.; MEDEIROS, A. C. D., 2011).  

A importância de tais empreendimentos não está submetida ao retorno financeiro 

do capital investido, mas na troca de conhecimentos, na capacidade de formação de recursos 

intelectuais e de redes sociais. Dando crédito e investindo nas pessoas, não só produzem 

mercadorias, mas sociedade (formas sociais, instituições, comportamentos). Lida-se com bens 

intangíveis, com a possível missão humanista, com o papel do cidadão, com a cultura, 

implicando-se para além do trabalho, para o sistema político (BENDASOLLI et. al., 2009; 

LEITE, 2009; MEDEIROS, A. D.; MEDEIROS, A. C. D., 2011; REIS; MARCO, 2009). 

Espera-se “que o indivíduo se comporte de modo muito diferente daquele que é 

produzido e fortemente estimulado em uma sociedade que privilegia a competição, valoriza o 



acúmulo de bens e de vantagens individuais” (CORTEGOSO; PORTO, 2007) e “pode ser 

instrumento para a luta de determinados grupos sociais pelo redesenho de padrões culturais, 

sobretudo àqueles que se referem à hábitos relacionados com os mecanismos de 

produção/distribuição/consumo de bens e serviços” (VIEIRA; RICCI, 2008). 

Percebe-se o potencial emancipador que apresentam a partir da autonomia e 

independência em relação ao Estado e outras organizações, do apoio e incentivos de políticas 

públicas, da cooperação por meio de redes ou organizações locais, nacionais e mundiais, do 

compromisso com a educação de seus membros através de suas características esclarecedoras, 

etc. (LEITE, 2009; VIEIRA; RICCI, 2008). 

 

II.2.1 Economia da cultura criativa 

 

Enquanto a chamada “economia da cultura” se faz existente no mundo desde a 

década de 1960 (LIMA; FRANCA; MATTA, 2006; REIS; MARCO, 2009), o termo 

“criativa” surgiu nos anos 1990, e vêm representando pautas em destaque nas Conferências 

das Nações Unidas para as economias menos avançadas, já que os países em desenvolvimento 

geralmente têm recursos culturais ainda pouco aproveitados (BENDASOLLI et. al., 2009). 

Ambos os conceitos lidam com o caráter imaterial, simbólico ou intangível dos 

bens e serviços culturais e com sua dependência de redes sociais para adquirir valor. Existe 

uma convergência, sobreposição ou complementaridade conceitual, não havendo elementos 

fortes de diferenciação, como a criatividade, que não parece ser critério suficiente para 

distingui-los. Os pontos de divergência se referem, principalmente, ao modo como cada um 

deles se relaciona com as políticas públicas (BENDASOLLI et. al., 2009).  

Por esse motivo, chamarei de “economia da cultura criativa” qualquer atividade 

econômica ligada a uma manifestação de uma sociedade que se transforma em conhecimento, 

intelectual e criativo, integrando o cultural ao processo produtivo (PORSSE, 2005 apud 

LIMA; FRANCA; MATTA, 2006; REIS; DEHEINZELIN, 2008). 

Tais movimentos consideram, em uma perspectiva contemporânea, saberes e 

fazeres originários das várias etnias e grupos populacionais que compõem um povo. Baseiam-

se nas relações, nas atividades e nas trocas simbólicas que tecem a trama diária da vida de um 

local, nos valores e nas aspirações das pessoas, que a partir das adaptações exigidas por seu 

cotidiano, potencializadas pela tecnologia, desenvolvem práticas e técnicas (produtivas, 

organizacionais, etc.) inovadoras. Estimula-se a diversidade, a habilidade, o talento e o 

protagonismo dos agentes culturais e a formação de propriedade intelectual (BENDASOLLI 



 
 
et. al., 2009; GUÉRIN, 2005 apud LEITE, 2009; LIMA; FRANCA; MATTA, 2006; REIS; 

DEHEINZELIN, 2008; REIS; MARCO, 2009). 

Ressaltam-se os imperativos das rupturas, das mudanças, da originalidade e, 

especialmente, da criatividade, que  
“pode ser definida como a expressão do potencial humano de realização, que se 
manifesta mediante [...] a capacidade do indivíduo em manipular objetos do mundo 
externo [(tangíveis)] a partir de um desenvolvimento simultâneo de seus recursos 
pessoais, suas fantasias e seus desejos” (WINNICOTT, 1975 apud BENDASOLLI 
et. al., 2009). 
“O resultado cultural (a obra) se oferece aos outros sujeitos sociais, se expõe a eles, 
como algo a ser recebido [...] para fazer parte de sua inteligência, sensibilidade e 
imaginação e ser retrabalhada pelos receptores, seja por que a interpretam, seja por 
que uma obra suscita a criação de outras” (CHAUI, 2008). 

A cultura como “atividade produtiva” conquista seu mercado, gera trabalho e 

riquezas e busca a sua sustentabilidade. Gera “valor” porque incorpora às mercadorias 

informações: formas de vida, estilos, preferências, subjetividades, normas de consumo, 

propriedades estético, espiritual, ambiental, etc. Além disso, cada vez mais, o fator cultural é 

reconhecido como elemento de identidade nacional, constituindo um setor estratégico e 

dinâmico que deve servir como base de sustentação das economias, especialmente, devido à 

garantia de diferencial de um país, fundamental em tempos de globalização (LIMA; 

FRANCA; MATTA, 2006; REIS; DEHEINZELIN, 2008; REIS; MARCO, 2009). 

Além da valoração econômica dos bens e serviços culturais, é mais importante a 

valoração sociocultural, refletida em princípios, símbolos, crenças e comportamentos 

existentes na sociedade. O incremento no nível de educação da população e a capacitação 

adequada resultam em diversidade cultural, a partir do aumento da produção, do consumo e 

da importância econômica dos bens e serviços simbólicos (BENDASOLLI et. al., 2009; 

LIMA; FRANCA; MATTA, 2006; REIS; DEHEINZELIN, 2008). 
“Quanto vale o fato de facções de uma favela não se matarem mais e resolverem 
conflitos através da música? Quanto vale a autoestima conquistada por uma 
comunidade que, ao dar valor ao que possui, deixa de queimar suas matas? Quanto 
vale uma tradição artesanal resgatada e que fica para o futuro? Quanto vale a 
melhoria de segurança que acompanha ações ligadas à cultura e à criatividade? É 
preciso alterar indicadores de riqueza, indo além do monetário e incorporando 
recursos culturais, naturais, humanos” (REIS; DEHEINZELIN, 2008). 

“É exatamente a fortalecer a liberdade de escolhas das pessoas que atuam na 

esfera cultural e a concretizar o potencial econômico da produção cultural, que se dedica a 

economia da cultura” criativa (REIS; MARCO, 2009). Trata-se de transformar em qualidade 

de vida a enorme riqueza potencial, representada por nossa diversidade cultural e natural, a 

partir de ações e de políticas adequadas (REIS; DEHEINZELIN, 2008). 

 

 



II.2.2 Economia solidária 

 

No final do século XX, como resposta às formas de exclusão, de precarização e de 

violência no trabalho, expandem-se, em diferentes pontos do território brasileiro, novas 

formas de organização de atividades econômicas com base na cooperação ativa entre 

trabalhadores em empreendimentos de propriedade coletiva ou entre pequenos produtores 

individuais autônomos associados, que se apresentam sob a forma de cooperativas, 

associações, grupos informais, e se enquadram em um movimento nacional denominado 

“economia social, popular ou solidária”, que estão em vias de expansão desde então (LEITE, 

2009; MEDEIROS, A. D.; MEDEIROS, A. C. D., 2011; MINISTÉRIO DO TRABALHO E 

EMPREGO, 2012). 

Os Empreendimentos Econômicos Solidários são aquelas organizações: 
“Coletivas e suprafamiliares (associações, grupos de produção); Permanentes (não 
são práticas eventuais); Que podem dispor ou não de registro legal, prevalecendo a 
existência real ou a vida regular da organização; Que realizam atividades 
econômicas de produção de bens, de prestação de serviços, [...] de comercialização 
(compra, venda e troca de insumos, produtos e serviços) e de consumo solidário” 
(MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 2012). 

Icaza e Tiriba (2003 apud VIEIRA; RICCI, 2008) afirmam, tratar-se do 
‘conjunto de atividades econômicas e práticas sociais desenvolvidas pelos setores 
populares no sentido de garantir, com a utilização de sua própria força de trabalho e 
dos recursos disponíveis, a satisfação de necessidades básicas, tanto materiais como 
imateriais’. 

Essas formas associativas são organizadas e orientadas pelos seguintes princípios 

prioritários: sustentabilidade, autogestão, adesão livre (vínculo aberto e voluntário), 

democracia direta, a partir da socialização dos meios de produção (implicando a abolição da 

propriedade privada dos recursos produtivos e sua substituição pela propriedade social) e do 

poder (com a participação dos cidadãos livres e iguais na formação coletiva de uma vontade), 

etc. (BENINI et. al., 2008; VIEIRA; RICCI, 2008). 

Trata-se da construção de um sistema que privilegia a cooperação ao invés da 

competição e a participação nos processos de tomada de decisão, gestão e trabalho, com 

igualdade sobre as responsabilidades e os direitos, ao invés da hierarquização de funções na 

administração do empreendimento, otimizando a ação coletiva no enfrentamento das 

dificuldades, no gerenciamento de conflitos e na resolução dos problemas (CORTEGOSO; 

PORTO, 2007; MEDEIROS, A. D.; MEDEIROS, A. C. D., 2011). 

Os sócios são seus próprios “patrões”, dessa forma, todos os indivíduos se 

inserem ativamente para decidir o que o empreendimento vai produzir ou os serviços que vai 

prestar, como vai produzir e o que fará com os resultados, e se tornam corresponsáveis pelas 



 
 
possibilidades e dificuldades do empreendimento (MEDEIROS, A. D.; MEDEIROS, A. C. 

D., 2011; VIEIRA; RICCI, 2008). 
“O sucesso de um empreendimento de economia solidária está diretamente 
relacionado com o grau de comprometimento das pessoas que dele fazem parte. 
Portanto, sua viabilidade não depende apenas das condições materiais de que dispõe, 
mas também do compromisso de todos com os acordos feitos coletivamente” 
(VIEIRA; RICCI, 2008). 

O processo socializador produz vínculos afetivos, laços solidários baseados em 

proximidade, no auxílio mútuo, na confiança e na reciprocidade (LEITE, 2009; VIEIRA; 

RICCI, 2008). As relações de trabalho indicam  
“solidariedade entre pessoas unidas por interesses comuns, de maneira tal que cada 
elemento do grupo se sinta na obrigação moral de apoiar os demais, fortalecendo-se 
reciprocamente, permitindo-lhe expandir-se em novas unidades ou se manter em 
equilíbrio sustentável” (MEDEIROS; A. D.; MEDEIROS, A. C. D., 2011). 

Os sujeitos reorientam a capacidade crítica em relação a si mesmo e em relação ao 

grupo, de modo a reduzir a alienação no trabalho e a potencializar o crescimento de forma 

integral (BENINI et. al., 2008; CORTEGOSO; PORTO, 2007; LEITE, 2009; MEDEIROS, A. 

D.; MEDEIROS, A. C. D., 2011; REIS; DEHEINZELIN, 2008). 

A partir da apropriação do processo de trabalho e de novos valores das relações 

intersubjetivas, tanto no individual (através da maneira de perceber, pensar e agir) como no 

social (no relacionamento entre os trabalhadores e destes com a família, vizinhos, autoridades 

públicas, religiosas, intelectuais, etc.), constrói-se a revolução cultural do cotidiano (BENINI 

et. al., 2008; LEITE, 2009; MEDEIROS, A. D.; MEDEIROS, A. C. D., 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III 

 

O LIXO E A RECICLAGEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
III.1 A gestão dos resíduos sólidos 

 

O metabolismo industrial, assim como o biológico, desde o mais elementar 

processo de uma célula até o mais complexo processo de produção fabril, exige um fluxo de 

entrada de matéria e de energia para garantir seu funcionamento, resultando em calor 

dissipado e resíduos materiais (ALIER; JUSMET, 2000 apud DERNADIN, 2003; 

GONÇALVES, 2003; HAWKEN et. al. 1999 apud LAYRARGUES, 2002). 

Há de se considerar a falha política da coexistência com o sobreuso de recursos, 

com a ineficiência da produção e com a considerável acumulação de resíduos, alheios aos 

ecossistemas naturais, que segue o desenvolvimento capitalista, sobretudo na era da 

globalização, que divulga, pelos meios de comunicação, estilo de vida orientado ao consumo 

voraz sem limites. Vive-se um ápice de irresponsabilidade, onde se estimula, 

indubitavelmente, a cultura do desperdício, na qual o ritmo acelerado de produção de bens e 

serviços e o uso excessivo de embalagens resultam na geração desenfreada de “lixo”, como se 

a lixeira fosse um desintegrador mágico de matéria (ANDRADE; FERREIRA, 2011; 

GONÇALVES, 2003; LAYRARGUES, 2002; LEONARD, 2011).  

Cabe bem a passagem de Ângulo, Zordan e John (2011): 
“Com a intensa industrialização, advento de novas tecnologias, crescimento 
populacional, aumento de pessoas em centros urbanos e diversificação do consumo 
de bens e serviços, os resíduos se transformaram em graves problemas [...] com um 
gerenciamento oneroso e complexo, considerando-se volume e massa acumulados, 
principalmente após 1980.” 

Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos 

Especiais - ABRELPE (2013), em 2012, no Brasil, foram gerados, aproximadamente, 64 

milhões de toneladas de resíduos sólidos. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 

IBGE (2013) afirma na Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, em 2000, que esse número 

é ainda maior e que, no país, diariamente, são coletadas 228.413 toneladas de lixo, enquanto 

que no Nordeste, o número atinge 41.557,8, e na Região Metropolitana de Fortaleza, 7.211,2. 

Informações da Ecofor, concessionária responsável pela Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos 

de Fortaleza, relatam que foram recolhidas, na cidade, 1,5 milhão de toneladas de lixo, em 

2012, calculando-se que cada pessoa produz em média mais de 2 quilos por dia (TRIBUNA 

DO CEARÁ, 2013). Nos últimos dez anos, o volume de lixo no Brasil cresceu mais que o 

dobro da população. 

As crescentes objeções ao volume e à gestão inadequada dos resíduos dizem 

respeito: aos danos da poluição atmosférica (decorrente de material particulado, de maus 

odores e de gases nocivos), da contaminação hídrica, superficial e subterrânea (lagos, rios, 



poços, cisternas, etc.), e da degradação do solo resultante do chorume de “lixões” (líquido 

gerado pela biodegradação da matéria orgânica, que pode se somar a água da chuva e outros 

materiais); ao acúmulo em encostas, que pode ocasionar deslizamentos e, quando 

descarregados próximo aos rios, canais e córregos, provocar o assoreamento e desvios dos 

mesmos, contribuindo para as inundações nos períodos de chuva; aos problemas de 

saneamento e aos prejuízos à saúde pública devido à proliferação de vetores de doenças 

(ratos, baratas, moscas, mosquitos, etc.) e à contaminação por tóxicos associados; à 

problemática de espaço limitado de áreas para a deposição final, agravada pela ocupação e 

valorização de áreas urbanas; aos altos custos com o gerenciamento desses materiais; ao 

esgotamento dos recursos naturais; além de problemas estéticos e desvalorização das áreas 

próximas aos locais de disposição. Percebe-se que diversos aspectos relevantes à qualidade de 

vida da população estão envolvidos (ANDRADE; FERREIRA, 2011; ÂNGULO; ZORDAN; 

JOHN, 2011; SEWELL, 1978 apud LAYRARGUES, 2002; POCHMANN et. al. 2005, 

SEMACE, 2009). 

Devido aos efeitos nocivos decorrentes: 
“O lixo é um dos grandes desafios deste tempo e se equipara em gravidade a outros 
problemas de solução complexa, como a escassez de água potável, o 
desflorestamento em larga escala, o efeito estufa provocado pela queima de 
combustíveis fosseis, a agressão à camada de ozônio causada pelo CFC, entre tantos 
outros” (GONÇALVES, 2003). 

A gestão dos resíduos diz respeito às normas, leis e operações relacionadas. A  
“Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei nº 12.305, de 02 de 
agosto de 2010, [...] traz definições, objetivos, princípios, diretrizes, instrumentos, 
planos e proibições na tentativa de uniformizar e regularizar a gestão dos resíduos 
sólidos, em geral, em prol da eficiência socioambiental e econômica dos entes da 
federação” (ANDRADE; FERREIRA, 2011). 

O gerenciamento adequado de tais materiais deve abranger, constante e 

frequentemente, a coleta para a totalidade da população (recolhimento), o transporte, o 

tratamento ou processamento e a disposição final dos rejeitos, assim como as questões de 

responsabilidade e envolvimento da sociedade, as políticas de educação e de informação, os 

programas de reciclagem, entre outros exemplos, tornando-se oneroso. A partir daí, estariam 

estabelecidas as bases para que os resíduos sólidos tivessem mínima interferência no ambiente 

(ANDRADE; FERREIRA, 2011; VIEIRA; RICCI, 2008). 

Enquanto nos países desenvolvidos existe uma política de gestão de resíduos onde 

a reciclagem consiste em apenas mais um item, a separação ocorre na fonte, a coleta seletiva é 

realizada porta a porta ou através de postos de recepção de materiais trazidos pela população e 

a participação da sociedade civil é incentivada e controlada por legislação, nos países 

subdesenvolvidos, no geral, prefeituras operam sem política definida para o gerenciamento do 



 
 
lixo urbano, observando-se que as soluções, quando presentes, resumem-se, muitas vezes, à 

coleta sanitária dos resíduos para aterrá-los (AGUIAR; PHILIPPI Jr., 2011; ANDRADE; 

FERREIRA, 2011). 

Em Fortaleza, assim como nas demais cidades brasileiras, é comum observar a 

coleta eficiente apenas em bairros nobres ou em ruas principais, enquanto as áreas menos 

privilegiadas permanecem à mercê de um serviço irregular e ineficiente (ANDRADE; 

FERREIRA, 2011). A ABRELPE (2013) relata que acima de 6 milhões de toneladas de lixo 

deixaram de ser coletadas no ano de 2012. Pochmann et. al. (2005) afirmam que, no país, 

existem mais de 40 milhões de pessoas que não tem seu lixo recolhido, estando 

aproximadamente 48% na região Nordeste. “No Brasil, a ampliação da coleta domiciliar e da 

disposição adequada dos resíduos ainda são etapas a serem vencidas” (ANDRADE; 

FERREIRA, 2011). 

Entre materiais recicláveis e não recicláveis, acima de 160.000 toneladas por dia 

são destinadas aos aterros sanitários e aterros controlados (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2013). Nos denominados aterros sanitários, os resíduos são 

depositados e compactados em camadas, em terreno previamente preparado com material 

impermeabilizante, dentro de critérios de engenharia e de normas operacionais específicas, 

proporcionando o confinamento seguro de modo a evitar a contaminação do lençol freático e 

a degradação de áreas vizinhas. Os aterros controlados, normalmente, consistem em células 

próximas ao lixão, que foi remediada, ou seja, que recebeu cobertura de terra e grama, há uma 

contenção do lixo, o sistema minimiza o mau cheiro, o impacto visual e evita a proliferação 

de animais, porém, não há impermeabilização de base para evitar a contaminação do solo e do 

lençol freático, nem sistema de tratamento do chorume ou do biogás. Os aterros apresentam 

vida útil limitada por sua capacidade de armazenamento, constituindo, portanto, a tecnologia 

do “em último caso” (CHIVA et. al., 2006; VIEIRA; RICCI, 2008; ZUANETTTI, 2009). 

Gonçalves (2003) lamenta como centenas de milhares de toneladas de materiais que poderiam 

ter sido desviados através de programas de “separação na fonte – coleta seletiva – reciclagem” 

acabam desperdiçadas. 

Especialmente, nos grandes centros urbanos existe a dificuldade proveniente do 

volume crescente de lixo continuamente produzido, resultado do adensamento populacional e 

da cultura do consumismo. As áreas para os futuros aterros se encontram cada vez mais 

distantes dos locais de captação dos rejeitos, criando a necessidade da existência de 

entrepostos de consolidação de cargas, a administração correspondente, entre outros 

problemas (CHIVA et. al., 2006; VIEIRA; RICCI, 2008; ZUANETTTI, 2009). 



A compostagem e a incineração consistem em técnicas menos utilizadas para a 

destinação final de resíduos, responsáveis, respectivamente, por 6.549,7 e 1.031,8 toneladas 

diárias (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2013). Enquanto a 

primeira se encontra restrita, mas oferece solução para o lixo orgânico, que, por seus 

nutrientes, transforma-se em adubo após a decomposição; a incineração de rejeitos tem sido 

seriamente questionada devido aos altos custos e à emissão de gases e de particulados nocivos 

para a atmosfera (LEITE, 2003; ZUANETTI, 2009). A reciclagem (e o upcycling) consiste 

em alternativa que será discutida a seguir. 

Vale ressaltar que, atualmente, no Brasil, grande parte dos resíduos é descartada 

de forma irregular em vazadouros à céu aberto. Segundo o IBGE (2013), mais de 45.000 

toneladas diárias são simplesmente descarregadas sobre o solo em lixões, terrenos baldios, 

fossas rudimentares ou valas, nos rios, no mar ou em outro corpo hídrico, sem medidas de 

proteção ao meio ambiente ou à saúde pública, a pior das alternativas (ANDRADE; 

FERREIRA, 2011; VIEIRA; RICCI, 2008; ZUANETTI, 2009). 

Gonçalves (2003) afirma como o lixo é o retrato de um modo de vida que permite 

desvendar muito da lógica civilizatória. Muitas vezes, é destaque na paisagem urbana a 

poluição nas ruas e calçadas, reflexo da visão distorcida do brasileiro quanto ao seu ambiente: 

independente da classe social, da escolaridade, da cor, do sexo e da religião, ainda faz parte de 

seu perfil ter uma consciência e comprometimento ambiental limitados, além de não se sentir 

como pertencente ao meio, não reconhece que o ambiente é um espaço que reflete os próprios 

pensamentos e as ações do ser humano (ANDRADE; FERREIRA, 2011). 

A questão do lixo ainda não se tornou objeto de demanda social. 

No geral, a indústria não tem política socioambiental eficiente, não demonstra 

responsabilidade, não utiliza matéria-prima reciclável, não se sente responsável pelo destino 

de seus resíduos, beneficia-se da falta de consciência de seu cliente, omite-se da 

responsabilidade de formar a opinião do seu público-alvo através de seus programas de 

comunicação institucional e de sua campanha publicitária, não divulga o material reciclado 

para o consumidor final, em alguns casos chega a omitir que na composição do seu produto 

ou embalagem há matéria-prima reciclada por crer que o juízo de valor do consumidor será 

negativo. Muitas vezes, é até inexistente a oferta de produtos reciclados (GONÇALVES, 

2003). 

O consumidor não pratica o consumo responsável, não pensa antes de comprar se 

o produto possui embalagem reutilizável ou reciclável, se lhe é realmente necessário, entre 

outros exemplos. Ao contrário, é incentivado a desconsiderar qualquer consequência, a não 



 
 
buscar a melhoria do seu conhecimento sobre o assunto e a aumentar a intensidade de 

consumo e de desperdício. Ficou alheio ao processo, sem se preocupar com o destino nem 

com o volume crescente dos materiais que joga fora (GONÇALVES, 2003). 

As pessoas não se sentem responsáveis pelo problema, raramente, os materiais 

recicláveis são separados na fonte, a contribuição geral da coleta seletiva de lixo é muito 

pequena, agravada pelos hábitos culturais deficitários, pela dificuldade de separação dos 

materiais e pelos altos custos dos métodos tradicionais, e os padrões atingidos pela reciclagem 

são pouco significativos no conjunto do total gerado (GONÇALVES, 2003).  

Gonçalves (2003) comenta como qualquer sistema de tratamento de lixo  
‘que não funcione a partir da separação na fonte será sempre paliativo, [...] pois não 
contempla o aprimoramento do principal equipamento do sistema de gerenciamento 
de resíduos: o homem, o individuo gerador do resíduo. Mantém o indivíduo 
pensando que afinal, “pra que separar se temos um sistema milagroso, mágico” (que 
na verdade é movido por tecnologias obsoletas e inadequadas, importadas por 
motivação de interesses comissionados em cifras altíssimas)’. 

Repare no relato de Magera (2005 apud ANDRADE; FERREIRA, 2011) sobre o 

argumento de um consultor de cooperativas de resíduos sólidos: 
“O negócio do lixo é monstruoso, movimenta bilhões de reais por ano. A maioria 
das prefeituras contrata os coletores de lixo (empresas especializadas em recolher o 
lixo) e são sabidamente os maiores supridores de recursos para campanhas políticas. 
Esse lixo é recolhido nas cidades e pago por quilo coletado e, nas cidades maiores, 
além do custo da coleta, é cobrado o custo de depósito; então são fortunas 
movimentadas por pouquíssimas empresas no Brasil. [...] o poder do “lobby” dessas 
empresas é muito grande e a elas não interessa, em instante algum, o processo de 
reciclagem, porque a cada quilo de papelão ou de latinha recolhido dos lixos, é um 
quilo menos em seu faturamento; então, a meu ver, há uma conjunção de interesses 
contrários que não estimula a reciclagem. Todo processo de reciclagem no Brasil 
está sendo feito a partir de ações sociais econômicas, não políticas”. 

Prolifera-se comportamento que inibe ações de melhorias socioambientais. O 

quadro é crítico com os conhecidos impactos, refletindo o drama do lixo, que, por certo, não 

se resume à sua coleta e disposição final. Mesmo em face à problemática, no geral, tem-se 

presenciado descaso e omissão por parte do Poder Público e da sociedade civil. 

O pensamento vigente é de que o lixo é um assunto para o governo, para a 

indústria, para engenheiros e sanitaristas. A população, em geral, contenta-se apenas com o 

afastamento dos resíduos para longe de sua moradia e não procura conhecer o contexto no 

qual se insere a criação de resíduos, o seu sistema de gestão e as possíveis implicações.  

Estampa de comportamento (a)político, quando se delega às autoridades a responsabilidade 

pelo sumiço do lixo sem participar da discussão sobre o que deve ser feito (ANDRADE; 

FERREIRA, 2011; GONÇALVES, 2003).  

Na sociedade, predomina a falta de comprometimento com o seu ambiente, a 

alienação e forte passividade, marcada pela não manifestação contra a ausência do poder 



público e pela eterna espera por novas tecnologias ou atitudes elitistas que resolverão todos os 

problemas. 
“Intelectuais, políticos, empresários e pesquisadores sociais apontam distorções, 
culpam o governo, criticam as políticas públicas e identificam gestores e instituições 
corruptas, ineficientes e ineficazes. Muito se fala e pouco se faz de concreto e 
efetivo. Muitas vezes, o que se fala esconde a inércia, o conformismo, a visão 
banalizada dos problemas, o ceticismo diante das questões sociais” (MELO; NETO; 
FROES, 2002 apud OLIVEIRA, 2004, grifo do autor). 

Quanto ao poder público, sua ausência ocorre tanto em termos econômicos quanto 

sociopolíticos (ANDRADE; FERREIRA, 2011). 
“Tudo indica que, no caso do lixo, o Estado é conivente com as forças econômicas 
dominantes, não apenas porque abandona a dimensão técnica ao sabor do laissez-
faire, mas também porque permite que a esfera educacional reproduza e cristalize os 
valores do discurso [...] oficial” (LAYRARGUES, 2002). 

 Vale ressaltar que tal discurso apresenta poder de “deseducação ambiental”, já que 

estimula a não responsabilidade individual, adiando uma mudança quanto ao comportamento 

insustentável em relação ao lixo, uma vez que os cidadãos se encontram justificados pelo 

aspecto paternalista do modelo (GONÇALVES, 2003). 

 Gonçalves (2003) comenta 
‘Um dos tipos de demagogia ecológica é a formulação da crítica em ataque a uma 
indefinida terceira pessoa: “não é possível que continuem a destruir o planeta desta 
forma”. Para haver uma mudança é preciso haver um sujeito. Colocar a 
responsabilidade sobre as questões ambientais no coletivo ou num grande senhor 
supremo indefinido facilita a não mudança e a atribuição da culpa a um 
alguém/ninguém que não vai aparecer para discutir o problema. Talvez seja mais 
produtivo discutirmos no nosso [lar], prédio, rua, bairro, trabalho, etc. as mudanças 
que podemos fazer por nós mesmos. Mudanças do tipo: ver o problema de forma 
complexa e participativa, entender melhor o processo em que o problema está 
inserido e o que o grupo, a comunidade acha interessante fazer, definir critérios e 
pressupostos, mudar o que está ao alcance de nossas mãos e definir a demanda por 
mudanças que não estão somente nas nossas mãos, nos articular com outros grupos 
envolvidos, procurar caminhos comuns [...] Não precisamos ficar impotentes diante 
da situação e nem nos protegermos atrás da cretinice de que não podemos fazer nada 
ou de que pagamos impostos e, portanto, a administração pública é quem tem que 
resolver o problema’. 

Especialmente, em países subdesenvolvidos existem fortes obstáculos à evolução 

da temática e ao estabelecimento de uma gestão integrada adequada para os resíduos: a 

alienação, a submissão, o conformismo e as más condições de vida da população, o baixo 

nível de instrução, as dificuldades no engajamento em projetos de coleta seletiva e de 

reciclagem, o menosprezo sobre o tema e a baixa disposição no sentido de colaborar, a 

obsolescência planejada dos produtos, a difusão da cultura do consumismo, a carência de 

pesquisas, de conhecimento e de informações confiáveis sobre a caracterização e a quantificação 

dos resíduos, variações de sazonalidade, viabilidade econômica, formação de consórcios, a pequena e 

ineficiente adoção e difusão de programas e de estratégias de educação e cidadania que 

orientem a sociedade, a falta de recursos financeiros e de tecnologias próprias, a escassez de 



 
 
qualificação técnica, a falta de prioridade e de investimentos destinados ao setor, os elevados 

índices de corrupção, a disputa política entre grupos distintos no governo que alteram de 

mandato em mandato as ações implementadas na gestão anterior, mesmo que eficientes, etc. 

(ANDRADE; FERREIRA, 2011). 

Há de se considerar as influências e interferências de ordem política, técnica e 

cultural, decorrentes do modelo hegemônico capitalista e do crescente processo de 

globalização, que contribuem para tornar a gestão de resíduos ainda mais problemática. Falta 

ousadia propositiva para as políticas públicas e diretrizes que mantenham firmes o objetivo da 

sustentabilidade, como trabalho e responsabilidade de todos (GONÇALVES, 2003). 

“Obviamente, nenhum sistema de gestão de resíduos sólidos será modificado da 

noite para o dia. [...] No entanto, o primeiro passo para a existência da gestão ética seria 

reconhecer as falhas e trabalhar, na medida do possível, para melhorar a situação” 

(ANDRADE; FERREIRA, 2011). 

De modo a atender às reais necessidades da população, necessita-se da adoção de 

mudanças progressivas na definição de uma política de gestão integrada e eficiente dos 

resíduos, devendo aliar instrumentos reguladores e de financiamento das operações, desde a 

coleta até a industrialização, a partir da coerência do diálogo e das práticas entre as políticas 

econômica, industrial, social e ambiental (AGUIAR; PHILIPPI Jr., 2011; OLIVEIRA, 2004). 

Além das políticas governamentais, também os setores não estatais precisam 

mudar suas posturas e colaborar. Deve-se facilitar a interação entre os atores, os geradores dos 

resíduos, os potenciais consumidores, enfim, o conjunto dos indivíduos e de suas 

representações organizadas, como escolas, igrejas, instituições, pertencentes ao terceiro setor 

ou não, encarregadas do desenvolvimento sustentável, da gestão do ambiente, das pesquisas 

envolvidas, etc. O acesso à informação e a articulação, a institucionalização e a participação 

da sociedade nos processos de formulação, implementação e avaliação das políticas públicas 

devem ser favorecidos. O governo deve regular e ser regulado pela população como um todo 

junto à atuação proativa da iniciativa privada (segundo setor) (ANDRADE; FERREIRA, 

2011; ÂNGULO; ZORDAN; JOHN, 2011; GONÇALVES, 2003). 

 

III.2 A reciclagem (e o upcycling) como alternativa 

 

Considerando a reciclagem dos materiais como “o processo através do qual os 

constituintes de um determinado corpo ou objeto passam, num momento posterior, a ser 

constituintes de outro corpo ou objeto, semelhante ou não ao anterior”, pode-se identificá-la 



no ambiente natural através da ciclagem de nutrientes, dos ciclos biogeoquímicos, etc., trata-

se de um fenômeno de larga ocorrência, “imprescindível para a manutenção da vida como se 

apresenta na Terra” (TEIXEIRA; ZANIN, 2001 apud VIEIRA; RICCI, 2008). 

A reciclagem surgiu como maneira de reintroduzir nos processos produtivos parte 

do material que seria descartado. Os resíduos são coletados, separados e processados para 

serem usados na manufatura de bens, os quais costumam ser feitos com matéria-prima virgem 

(DENARDIN, 2003; ZUANETTI, 2009). Destaque para a atividade de upcycling, categoria 

que reaproveita os resíduos na forma em que se encontram, dispensando os impactos 

resultantes para transformá-los novamente em matéria-prima, minimizando os custos e 

otimizando os benefícios (HOFFMANN; NISHIDA, 2009; LAYRARGUES, 2002). 

Os programas de reciclagem, especialmente, o upcycling, constituem alternativas 

para o manejo responsável dos resíduos recicláveis e para a sustentabilidade, ajudam a 

contornar a situação caótica do lixo, resultando em benefícios nas dimensões ambiental, 

social, econômica e simbólica do desenvolvimento. Cumprem importantes funções 

(AGUIAR; PHILIPPI Jr., 2011; ANDRADE; FERREIRA, 2011; ÂNGULO; ZORDAN; 

JOHN, 2011; CHIVA et. al., 2006; GONÇALVES, 2003; LAYRARGUES, 2002; 

LEONARD, 2011; VIEIRA; RICCI, 2008; RODRIGUES, 2005): 

a) transformam o fluxo linear do capitalismo, uma vez que excluem ou retardam 

a etapa de descarte de resíduos no ambiente ao reaproveitá-los na fabricação e 

na comercialização de produtos com qualidade e valor social, econômico e 

ambiental; 

b) reduzem a poluição atmosférica, dos solos e dos corpos hídricos, a extração de 

recursos da natureza para a produção de matéria-prima e a quantidade de água 

e de energia (proveniente, principalmente, do uso de combustíveis fósseis não 

renováveis) utilizadas no processo produtivo, em termos energéticos, sai mais 

em conta produzir com matéria-prima reciclada do que com matéria-prima 

virgem; 

c) atenuam o impacto antrópico na natureza, contribuindo para a preservação da 

paisagem e a infinidade de serviços ecossistêmicos necessários à qualidade de 

vida da população; 

d) favorecem a saúde coletiva ao minimizar a acumulação de “lixo”, que resulta 

em contaminação por tóxicos e na proliferação de vetores de doenças, dessa 

maneira, acabam por reduzir os custos econômicos com tratamentos de 



 
 

enfermidades e com programas de recuperação social e de passivos 

ambientais; 

e) diante da falta de espaço para a disposição final do lixo, possuem relevante 

importância para as condições de operação dos aterros, proporcionando o 

prolongamento de sua vida útil, reduzindo os investimentos em novas 

unidades, assim como os gastos com a limpeza urbana e as demais etapas do 

gerenciamento dos resíduos, lembre-se que quanto mais se produz lixo, mais 

se gasta para “se livrar” dele; 

f) oferecem apoio ao empreendedorismo, atraem indústrias, criam oportunidades 

de trabalho, podendo trazer subsistência a uma parcela da população, 

favorecendo a inclusão social, a mobilização e a integração das pessoas que 

trabalham manuseando os recicláveis e encontram seu lugar na sociedade e 

seu rendimento enquanto prestam um serviço de extrema utilidade pública;  

g) têm o poder de atuar na melhoria do nível de educação e de cidadania da 

população. 

h) os ganhos econômicos oriundos giram em torno de bilhões de reais anuais. 

O setor resulta em crescimento econômico e em inúmeras vantagens de difícil 

mensuração em termos de valor financeiro. Mesmo assim, verifica-se, no Brasil, o descaso e a 

tendência de não reaproveitar o lixo que se produz. Repare a perda resultante da carência de 

investimentos na atividade. 

 

III.2.1 Problemas técnicos 

 

A reciclagem de um resíduo também pode causar prejuízos, por isso, é preciso 

que a escolha seja criteriosa e pondere o custo-benefício de tal processo. Faz-se necessário 

analisar variáveis como (ÂNGULO; ZORDAN; JOHN, 2011; VIEIRA; RICCI, 2008): 

a) o tipo de resíduo, como qualquer outra atividade, a reciclagem gera rejeitos de 

quantidade e características diversas e nem sempre mais simples que o 

material antes de ser reciclado, podendo se tornar ainda mais impactante, 

muitas vezes, os resíduos são constituídos por elementos perigosos como 

metais pesados e compostos orgânicos voláteis, que mesmo quando inertes nos 

materiais a serem reciclados, podem apresentar riscos, pois nem sempre os 

processos de reciclagem garantem a imobilização destes componentes, por 



isso, torna-se necessário conhecer as propriedades físico-químicas do que se 

deseja reciclar; 
“Dependendo de sua periculosidade e complexidade, estes rejeitos podem causar 
novos problemas, como a impossibilidade de serem reciclados, a falta de tecnologia 
para o seu tratamento, a falta de locais para dispô-lo e todo o custo que isto 
ocasionaria [...] além do risco à saúde dos usuários do novo material e dos próprios 
trabalhadores da indústria recicladora” (ÂNGULO; ZORDAN; JOHN, 2011). 

b) as possíveis aplicações para o material reciclado, assim como o desempenho e 

a durabilidade dos novos produtos; 

c) o volume dos resíduos disponíveis para a reciclagem, atentando para detectar 

eventual sazonalidade; 

d) a tecnologia empregada, seu custo, sua transferência e a quantidade de 

materiais e de energia consumidos;  
“o processo de reciclagem necessita de energia para transformar o produto ou tratá-
lo de forma a torná-lo apropriado a ingressar novamente na cadeia produtiva. [...] 
Além disso, muitas vezes, apenas a energia não é suficiente para a transformação do 
resíduo. São necessárias também matérias-primas para modificá-lo física e/ou 
quimicamente” (ÂNGULO; ZORDAN; JOHN, 2011). 

e) os custos associados aos resíduos, de estocagem no ponto de geração, de 

transporte aos locais de processamento ou de produção, de licenças e multas 

ambientais, etc. 

“Quando a recuperação de resíduos for econômica, técnica e higienicamente 

viável e as propriedades do material forem respeitadas, a reciclagem pode ocorrer” 

(ZUANETTI, 2009). Geralmente, só acontece se o novo material entrar em escala comercial. 

O Estado possui a função de estabelecer parcerias libertadoras e não paternalistas, 

de investir na infraestrutura, na capacitação técnica e nas áreas de gestão de empreendimentos 

socioambientais, de fortalecer a aliança da reciclagem com tecnologias limpas e eficientes, de 

potencializar os elos da cadeia produtiva com incentivos e apoios para dar competitividade ao 

produto reciclado, superando o excesso de tributação existente, etc. (GONÇALVES, 2003; 

LAYRARGUES, 2002). 

Existe ainda a necessidade de superar o receio das pessoas que utilizarão ou 

indicarão os produtos reciclados, comumente associados à baixa qualidade. “O uso de 

documentação e de certificados que garantam as vantagens do novo produto, bem como a 

colaboração de universidades e de centros de pesquisa com reputação de excelência no 

mercado, certamente, auxilia no convencimento da qualidade do produto” (ÂNGULO; 

ZORDAN; JOHN, 2011). 

 

 



 
 
III.2.2 Catador – o preço de sua inclusão é sua opressão 

 

Apesar das relevantes oportunidades de inclusão e de geração de renda para 

significativa parcela da população brasileira, atualmente, a reciclagem está seriamente 

vinculada ao mercado informal (AGUIAR; PHILIPPI Jr., 2011; LAYRARGUES, 2002).  

No país, os materiais encaminhados para a atividade provêm da coleta seletiva em 

usinas de triagem ou, majoritariamente, por catação em lixões, em aterros controlados e nas 

ruas, realizada pela massa de trabalhadores autônomos, que não conseguem ser absorvidos 

pelo mercado e atuam sem direitos legais, desprovidos de quaisquer benefícios trabalhistas, 

como operários terceirizados, onde os principais beneficiados, as empresas, não mantêm 

nenhum tipo de vínculo ou de responsabilidade socioambiental (AGUIAR; PHILIPPI Jr., 

2011; ANDRADE; FERREIRA, 2011; LAYRARGUES, 2002). 

Na verdade, a catação do lixo e a separação dos materiais que têm mercado para a 

reciclagem é atividade da “população de rua”, destinada aos mais pobres, incluindo crianças, 

marginalizados, alvos da exclusão social, sem espírito ambientalista, na luta pela 

sobrevivência, onde sua matéria-prima é abundante, gratuita e todos desejam se livrar dela 

(ANDRADE; FERREIRA, 2011). 

A população de catadores vive em baixas condições socioeconômicas, possuindo, 

na maior parte dos casos, resultado econômico bruto de seu trabalho inferior a um salário 

mínimo. Apresentam índices elevados de subnutrição, miséria e dependência química. Andam 

pelas ruas rasgando sacos e revirando o lixo em meio de elementos nocivos, realizando a 

catação em péssimas condições sanitárias, expondo-se à sérios riscos de saúde, à acidentes na 

manipulação dos materiais, ao trânsito, à variações climáticas, à violência urbana. Vive no 

lixo e não do lixo, sobrevivendo na penúria e na imundície do péssimo sistema de gestão de 

resíduos conivente com essa exploração humana (ANDRADE; FERREIRA, 2011; ANIMA, 

2011; GONÇALVES, 2003). 

“Eles compõem, historicamente, um grupo de trabalhadores que a sociedade finge 

que não vê, enquanto eles fingem que não existem” (GONÇALVES, 2003). Sua presença não 

pode ser reivindicada, pois a situação de precariedade desse trabalho configura extrema 

exploração de mão de obra e, mesmo útil, reflete a degeneração da sociedade, que manifesta 

tremenda falta de cidadania (ANDRADE; FERREIRA, 2011; ANIMA, 2011; 

LAYRARGUES, 2002). 



O Estado não exerce sua função reguladora para evitar os abusos e a sociedade 

não exerce sua responsabilidade participativa, a reciclagem se torna “terra de ninguém”, à 

custa da miséria e do trabalho inumano de vítimas úteis (GONÇALVES, 2003). 

Há de se ter cuidado quando se defende a viabilidade de certos programas de 

reciclagem, pois estes custos sociais podem não estar contabilizados. Faz-se necessário 

“promover uma reflexão para pontuar a não conformidade com a existência de um sistema 

que gere ou estimule a proliferação de catadores” nessas condições (ANDRADE; 

FERREIRA, 2011), mas desenvolver uma política adequada para que essas pessoas sejam 

mais bem aproveitadas pela sociedade (ANIMA, 2011), uma vez que sua participação 

contribui para 
“a solução para dois grandes problemas: o desvio da destinação em lixões e aterros 
controlados ou sanitários de resíduos recicláveis e a diminuição da exclusão social, 
já que, com a catação, esses indivíduos, organizados ou não, invisíveis ou não, 
encontram uma renda e um lugar na sociedade” (GONÇALVES, 2003). 

Existe a urgência para que a atividade seja menos insalubre e danosa aos 

catadores, que devem ser inseridos junto às suas famílias no contexto da comunidade, a partir 

de sua organização e capacitação, integrando a categoria profissional de gestores da cadeia da 

reciclagem, formalizando sua atuação através do reconhecimento do Ministério do Trabalho e 

Emprego (GONÇALVES, 2003). 

Andrade e Ferreira (2011), Anima (2011) e Layrargues (2002) discutem que, 

apesar de parte dos trabalhadores dos segmentos da reciclagem possuir atuação mais 

organizada, através de cooperativas ou associações, a maioria sofre grandes conflitos e têm 

dificuldades de todas as ordens. Geralmente, coleta apenas certo tipo de resíduo, não tem 

força política, não estabelece parcerias ou estabelece parcerias paternalistas e impositoras de 

condições que inviabilizam a autossuficiência e a independência, não desenvolve o 

empreendedorismo, mantendo-se marginal, vendendo pouca quantidade por preços baixos 

(GONÇALVES, 2003). “A marginalização dos catadores e futuros lavadores e moedores tem 

que ser evitada para que se consiga qualidade e produtividade que garantam suprimento 

regular às indústrias”, desenvolvendo o potencial da atividade (AGUIAR; PHILIPPI Jr., 

2011). 

 

III.2.3 O paradoxo entre a reciclagem e o consumismo 

 

Apesar da complexidade do tema, muitos programas de reciclagem ocorrem como 

uma atividade-fim, maximizada na sua vertente econômica e são implantados de forma 



 
 
reducionista, muitos se remetem à discussão dos aspectos técnicos, outros estão mais 

preocupados em promover uma mudança comportamental sobre o modo da disposição do 

lixo, favorecendo a coleta seletiva em vez da coleta convencional, em detrimento de uma 

reflexão crítica e abrangente a respeito dos valores culturais da sociedade do consumo, do 

industrialismo e da produção em massa, das causas e das consequências da questão do lixo, da 

capacidade de suporte da natureza, etc. Comumente, evade-se da dimensão política, social e 

ambiental (LAYRARGUES, 2002; RODRIGUES, 2005). 

É preciso ficar atento para não promover a alienação da realidade. Por ser um 

comportamento correto, assume-se que essas atividades irão contribuir para um problema 

quando, na verdade, produzem uma falsa segurança, um “efeito ilusório, tranquilizante na 

consciência dos indivíduos, que podem passar a consumir mais produtos, sobretudo 

descartáveis, sem constrangimento algum, pois agora são recicláveis e, portanto, ecológicos” 

(BLAUTH 1996, 1997 apud LAYRARGUES, 2002).  

Nesse raciocínio, articulando-se com o projeto liberal, “a reciclagem representa, 

além da salvação da cultura do consumismo, a permanência da estratégia produtiva da 

descartabilidade e da obsolescência planejada, permitindo a manutenção do caráter 

expansionista do capitalismo” (LAYRARGUES, 2002). 

Repare no que afirma Blauth (1996/97 apud LAYRARGUES, 2002): 
“indústrias que utilizam símbolos referentes à reciclabilidade nos rótulos de seus 
produtos criam a suposição da reciclabilidade garantida e infinita, além da suposição 
de que a embalagem é inerentemente ecológica, quando, na verdade, o próprio 
símbolo torna-se um componente estimulador da descartabilidade, reforçando a 
ideologia do consumismo.” 

Leff (2001 apud RODRIGUES, 2005) comenta: “este mecanismo ideológico [...] 

opera um torcimento da razão; seu intuito não é internalizar as condições ecológicas da 

produção, mas proclamar o crescimento como um processo sustentável”. 

 

III.3 Perspectivas sobre a questão do lixo  

 

Ainda é utópico o sonho em que os rejeitos não serão mais produzidos e 

descartados, por isso, é necessário pensar a melhor forma de agir sobre o montante que se 

acumula. 

O ato de reciclar ainda significa pouco em relação à melhoria ambiental, mas 

“isso não quer dizer que a ideia da reciclagem deva ser abandonada; ao contrário, essa 

constatação evidencia o tamanho do desafio que há pela frente” (LAYRARGUES, 2002). 



A reciclagem de resíduos oferece oportunidades a favor da sustentabilidade. 

Contudo, deve ser considerada um tema para o questionamento a cerca da problemática do 

lixo e uma iniciativa para todo um conjunto de estratégias para gerenciá-lo e não utilizada de 

forma isolada, pois não soluciona a origem desses rejeitos, um problema de ordem cultural 

(ANDRADE; FERREIRA, 2011). 
“De nada adiantam campanhas para reciclar e programas de Coleta Seletiva de Lixo, 
se não fizermos um trabalho de internalização de novos hábitos e de atitudes para 
que, num futuro próximo, não haja mais lixo excessivo e a sua causa, o consumo 
desmedido, tenha sido controlada" (ZANETI, 1997 apud LAYRARGUES, 2002). 

É importante repensar a maneira como definimos bem estar ao reavaliarmos 

nossos hábitos, valores e necessidades, a fim de modificar o modo de produção, uso e descarte 

dos materiais. Para uma mudança sistêmica, precisa-se de informações, de organização e de 

mobilização social para pressionar a indústria, o governo e os indivíduos para que assumam 

responsabilidade pelo que fazem, para respeitar as pessoas e o planeta, o “superorganismo 

Gaia” (LEONARD, 2011; ROGERS et. al., 2003). 

Deve-se examinar os recursos utilizados e os padrões nos quais são consumidos, 

de forma que o ciclo produtivo minimize a entrada de matéria-prima não renovável e a saída 

de resíduos (ÂNGULO; ZORDAN; JOHN, 2011; ROGERS et. al., 2003). 

Persuadir as pessoas a minimizarem o consumo é uma tarefa árdua, por ter que 

reverter valores culturais enraizados, por isso, é fundamental aprender a recusar e investir na 

preciclagem, que consiste na preocupação dos consumidores em: pensar se o que se está 

adquirindo é realmente necessário antes de comprar e, dessa forma, transformar o hábito de 

consumo apenas para o essencial; pensar no resíduo de sua compra, optando por produtos de 

material reutilizável, reciclável ou biodegradável; reduzir a quantidade de embalagens que, 

quase sempre, não servem para nada mais e vão direto para o lixo; escolher o processo de 

fabricação que utiliza a menor quantidade de recursos naturais, de água e de energia; 

favorecer o fabricante que demonstra maior responsabilidade socioambiental; etc. O 

consumidor deve confiar no poder que possui em definir o mercado (GONÇALVES, 2003). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Figura I – “R’s” para o consumo responsável. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

No entender de Sewell (1978 apud LAYRARGUES, 2002), através de processos 

coletivos de pressão, o mercado deve por fim na obsolescência planejada (estratégia 

capitalista para garantir o consumo constante ao tornar o produto obsoleto ou não funcional 

em um curto espaço de tempo, tendo de ser substituído) e na descartabilidade, ponto chave 

para a minimização dos resíduos, uma vez que dobrar a vida útil de um objeto significa 

diminuir pela metade os prejuízos resultantes. 

Por fim, reciclar ou recuperar os materiais através de programas de coleta seletiva 

(processo de separação prévia de materiais passíveis de reaproveitamento), do incentivo às 

“indústrias” de beneficiamento, de recursos tecnológicos para a destinação de rejeitos, etc. 

consistem em outras ações contra o desperdício. Sendo que focar na reutilização de materiais 

predestinados ao lixo provê uma série de benefícios. Salienta-se o cuidado que se deve ter 

com a limpeza do material pré-reciclagem, valorizando toda a estrutura de comercialização. 

Também para o sucesso de programas desse tipo, deve haver coerência da logística de 

disposição de lixo no local da geração, no que se refere à quantidade, às cores (marcações) e à 

localização, com o sistema de coleta, que, por sua vez, deve saber para onde destinar o 

material separado (GONÇALVES, 2003). 

Vieira e Ricci (2008) defendem que a experiência da reciclagem deve se firmar 

como ferramenta educativa, pelo potencial de transferência de conhecimento e de 

transformação cultural, desenvolvendo na coletividade o senso de responsabilidade 

socioambiental. O cidadão deve conhecer os impactos e o quanto custa a massa de lixo que 

gera cotidianamente, tornando-se ciente do papel que deve assumir, percebendo o pós-



consumo como matéria-prima, resgatando valores através do não desperdício, da separação na 

fonte e do fomento à cadeia produtiva da reciclagem (AGUIAR; PHILIPPI Jr., 2011; 

GONÇALVES, 2003). Na perspectiva exposta, a reciclagem se tornaria, finalmente, “o traço 

de união entre produção e consumo” (LAYRARGUES, 2002). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
3. METODOLOGIA 

 

3.1 Natureza da pesquisa  

 

Contrária à visão mecanicista, a teoria dos sistemas considera que as partes/etapas 

estão interconectadas e são interdependentes das demais partes/etapas. A partir do 

entendimento que o enfoque sistêmico depende da compreensão das relações dinâmicas entre 

essas partes/etapas, surge o paradigma da complexidade, que busca a totalidade (e as 

propriedades emergentes, que surgem à medida que a análise parte do uno para o unificado) 

na exploração de processos/objetos (GRZYBOWSKI, 2010; NEVES, C.; NEVES, F., 2006; 

VELHO, 2010). 

Grzybowski (2010) afirma que o erro da ciência está no não diálogo entre os 

distintos campos, na tendência em fragmentar, simplificar e superespecializar o mundo e 

ignorar suas interconexões. A perspectiva socioambiental e a ideia de sustentabilidade 

requerem abordagem sistêmica, não limitada à análise de variáveis isoladas, mas capaz de 

apreender o todo, ou seja, a complexidade que resulta da interação entre as partes/etapas, não 

restrita aos aspectos estruturais, processuais e funcionais do presente. “É preciso levar em 

conta a dimensão histórica, com aspectos de evolução, retrato do passado e projeção do futuro 

que, evidentemente, é objeto de conflitos, mas a partir do qual se define o que é desejável ou 

não” (THIOLLENT; SILVA, 2007). 

A partir da flexibilidade para lidar com diversos setores, a interdisciplinaridade, 

como um modelo de articulação integradora que resulta no intercâmbio e na construção 

partilhada do conhecimento, ganha espaço. Muitas disciplinas que eram consideradas 

incomunicáveis, devido à diferença entre seus objetos de estudo, reúnem-se para responder 

novas questões, incompreensíveis com os saberes de apenas uma área. Possibilita-se uma 

visão mais complexa e próxima da realidade, uma vez que reflexões sobre diferentes pontos 

de vista tendem a se complementarem e revelarem propriedades emergentes (CARNEIRO, 

2006; GRZYBOWSKI, 2010; VELHO, 2010). Cada vez mais, os projetos são concebidos e 

realizados a partir do arranjo de atores ou de grupos pluridisciplinares em relação de parceria 

que os viabilizam (THIOLLENT; SILVA, 2007). 

Partindo da necessidade de superar os condicionamentos, seus aspectos de 

dominação e de limitação, ocorre a adesão aos paradigmas emergentes do investigar 

tecnocientífico, mais preocupados com a busca de soluções/ações para os problemas 

socioambientais, em vez de diagnósticos. Propósitos e objetivos são destacados em 



detrimento, epistemologicamente, da preocupação com causas e origens (THIOLLENT; 

SILVA, 2007; VELHO, 2010). 

Percebe-se pesquisa como um processo de coletar informações, de produção e de 

universalização do conhecimento através de procedimentos e de técnicas consagrados pela 

comunidade científica. A construção do conhecimento se volta para a prática, para a 

aplicabilidade (OLIVEIRA, 2004; ZIONI, 2011).  

Tendo em mente que a ação não deve ser apenas uma prerrogativa do político, 

visando contribuir à fundamentação prática e teórica que caracteriza e define as novas 

tendências científicas, rompe-se com a postura positivista, que separa as esferas do pensar e 

do agir, que ainda prevalece no campo profissional (ZIONI, 2011). 

Visando planejar e agir sobre a realidade social e ambiental, optou-se por estudo 

de natureza: interventiva, no sentido que consiste em um investigar enquanto se desenvolve 

um empreendimento solidário de beneficiamento de upcycling na comunidade do Titanzinho; 

observacional e descritiva em relação a tal processo, de modo a reconhecer as condições 

necessárias à sua ocorrência, identificar problemas e possibilidades de solução, etc. 

Métodos participativos têm sido adotados no tocante à organização de pequenos 

produtores, especialmente, em projetos de economia solidária, de economia da cultura criativa 

e de educação ambiental, visando potencializar o aprendizado e a difusão de saberes para 

fortalecer o crescimento técnico, a solidariedade, a cidadania e a promoção do 

desenvolvimento sustentável (THIOLLENT; SILVA, 2007; UNIVERSIDADE DO 

PARLAMENTO CEARENSE, 2012). 

 

3.2 Implantação e desenvolvimento do empreendimento solidário de upcycling do 

Titanzinho 

 

Deu-se início a um processo de gestão socioambiental que compreende uma 

cadeia sucessiva e ordenada de fases: a concepção, a maturação, a institucionalização e a 

execução, até possibilitar a multiplicação da ideia.  

Para implantar as atividades do empreendimento solidário de upcycling do 

Titanzinho, o primeiro passo consistiu em criar as bases para a ação em si através do estudo e 

da contextualização da proposta (BARBOSA, 2010). Percorreu-se a busca por informações de 

experiências que se dedicam a mesma causa e de tópicos relacionados de modo a ampliar o 

conhecimento sobre o assunto e orientar o processo. 

A pesquisa bibliográfica científica ou especializada (artigos, dissertações de 



 
 
mestrado, teses de doutorado, relatórios técnicos, documentos institucionais, literatura, etc.) 

consistiu em estratégia básica para efetivar os objetivos da pesquisa. 

Para compreender os problemas concretos da população alvo nas dimensões 

técnica, econômica, sociocultural e ambiental e as percepções que a comunidade apresenta 

sobre si, provaram-se necessárias visitas ao Titanzinho para a observação sistemática e a 

aplicação de um questionário semiestruturado (APÊNDICE A) aos habitantes que frequentam 

o espaço da Associação de Moradores do Serviluz, de maneira a efetivar o contato inicial, 

apresentá-los à proposta, identificar o interesse de participação, a importância que as ações 

teriam para o cotidiano e os temas prioritários de intervenção do projeto, garantindo que o 

território seja incorporado ao processo de pesquisa, desde as condições geográficas, à 

ocupação do espaço, à densidade demográfica, às reações à presença de grupos de fora, etc. 

(ZIONI, 2011). As informações foram trabalhadas e podem ser conferidas em detalhes no 

trabalho de Pereira (2012), com o título “Olhares e percepções ambientais sobre a praia do 

Titanzinho, Fortaleza-CE”. 
Figura II - Aplicação de questionário socioeconômico e de percepção ambiental à moradora da comunidade do 
Titanzinho. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

A maturação da ideia acompanhou a elaboração do planejamento estratégico para 

iniciar e dar continuidade à atividade empreendedora, de forma a direcionar e acelerar o 

processo, evitando problemas mais fáceis de detectar. 

Foi preciso definir os termos que conduzem a ética de execução do projeto (os 

objetivos, a filosofia, o propósito, a política de responsabilidade socioambiental, etc.), realizar 

pesquisa de mercado, procurar local para instalar o empreendimento, procurar apoio 

institucional e na associação da comunidade alvo, listar e orçar maquinário, ferramentas e 

demais materiais necessários à produção, definir uma identidade, criando uma marca e um 



sistema de comunicação, buscar financiamento e suporte para as atividades, como 

fornecedores de matéria-prima e prestadores de serviços, e instruir colaboradores. 

A busca de infraestrutura e a articulação de parceiros ocorreram através da 

explicação da problemática envolvida, do retorno que o projeto traz para o parceiro, para o 

público alvo, para a sociedade em geral e para o meio ambiente, da descrição dos objetivos, 

do modelo de organização aplicado no empreendimento, da informação sobre o que está 

sendo planejado, o que pode acontecer e quanto dinheiro está sendo investido, de quem faz o 

investimento, quem paga pela operação e manutenção, quais os direitos e as responsabilidades 

de cada parceiro, incluindo os beneficiários, etc. Todas as informações devem ser transmitidas 

de forma clara e objetiva, para não restar dúvidas (ROGERS et. al., 2003). 

 

3.3 Monitoramento e avaliação do Projeto Brasis 

 

Enquanto o período de fevereiro a julho de 2011 consistiu em reunir as 

informações e os elementos essenciais, garantindo as condições para o início das atividades 

do empreendimento solidário de upcycling, em agosto de 2011, a análise do processo de 

desenvolvimento ocorreu desde sua implantação e se estendeu até dezembro de 2012. 

Indispensável aos trabalhos do campo científico, para monitorar e avaliar as 

etapas e o desempenho do projeto, ou seja, para aferir os resultados de forma a realizar o 

planejamento cuidadoso das estratégias e ações do empreendimento e trabalhar aspectos das 

relações que se estabeleceram, considerou-se o registro oficial dos acontecimentos e das 

percepções do cotidiano por via de documentos institucionais, que revelaram os indicadores 

que possibilitaram concluir sobre a viabilidade processual, econômica, social e ambiental da 

experiência. 

a) Cadastro: banco de informações pessoais básicas sobre as participantes do 

Projeto Brasis de forma de facilitar a identificação, o contato, pesquisas, etc. 

b) Relatório de atividades mensal: registra o dia-a-dia de trabalho, as reuniões de 

gestão, as atividades extraprodutivas, ou seja, os acontecimentos e as 

percepções que ocorrem ao longo do mês. 

c) Frequência mensal: maneira de monitorar a presença nas atividades de 

produção e extraprodutivas. 

d) Declaração trimestral de custo: explicita os gastos do empreendimento durante 

o trimestre, com compra de materiais, manutenção de equipamentos, 

transporte, recursos humanos, etc. 



 
 

e) Avaliação geral trimestral: ocorre na forma da aplicação de questionários 

semiestruturados pela coordenação do projeto ao grupo empreendedor, 

envolvendo questões que permitam concluir sobre a eficiência, a eficácia e a 

efetividade do empreendimento. 

f) Registro de entrega de resíduos: registra a data, o tipo de material recebido e o 

parceiro responsável pela ação. 

g) Registro de comercialização: possibilita o controle anual sobre as vendas e os 

serviços prestados, especifica o tipo, a quantidade, o preço de custo e de venda 

dos produtos, o valor da mão de obra, a(s) produtora(s), a identificação e a 

localização de quem encomendou o serviço e os prazos de entrega. 

h) Avaliação do consumidor: questionários semiestruturados disponibilizados ao 

consumidor para que expresse sua opinião, forneça sugestões em relação aos 

produtos confeccionados e acrescente qualquer comentário. 

i) Acervo de imagens: reúne fotografias e imagens relacionadas ao projeto. 

O registro sistemático em documentos possibilitou que informações exatas, que 

podem ser utilizadas para inúmeras finalidades (estudo, planejamento, divulgação, 

reaplicabilidade, etc.), perdurem ao longo do tempo, constituindo ferramentas para que se 

possa ser eficiente quanto aos investimentos, em função de satisfazer as necessidades mais 

urgentes e evitar erros. 

Utilizando-se ferramentas como a observação sistematizada, a aplicação de 

questionários semiestruturados e a condução de reuniões com a equipe envolvida, as 

informações foram coletadas e tratadas segundo aspectos próprios das seguintes técnicas 

investigativas: pesquisa-ação, observação participante e representação social, devido a 

capacidade de captação de elementos simbólicos. Tanto a perspectiva quantitativa como a 

qualitativa são incorporadas ao processo de pesquisa. 
Para muitos autores, a pesquisa quantitativa não deve ser oposta à pesquisa 
qualitativa, mas ambas devem sinergicamente convergir na complementaridade 
mútua sem confinar os processos e questões metodológicas a limites que atribuam os 
métodos quantitativos exclusivamente ao positivismo ou os métodos qualitativos ao 
pensamento interpretativo (fenomenologia, dialética, hermenêutica) (CHIZZOTTI, 
2001 apud ZIONI, 2011). 

Adotou-se a pesquisa-ação, a observação participante e a representação social para 

a compreensão da realidade socioambiental, do significado das ações e interações do público 

atendido, para analisar a influência das atividades realizadas sobre a qualidade de vida das 

participantes e para a própria gestão do projeto (ZIONI, 2011). 



Segundo Alves e Silveira (2008), Arruda (2002) e Franco (2004), para trabalhar 

com o pensamento e a ação social em sua dinâmica e em sua diversidade, parte-se da premissa 

que existem diferentes formas de perceber e de sentir as situações, de se expressar e se 

comunicar mediante o uso de palavras (utilizando-se da linguagem oral e escrita) e de gestos 

construídos historicamente por um grupo social. Esses elementos simbólicos constituem as 

representações sociais e não somente traduzem como produzem conhecimentos, valores, 

crenças e comportamentos, refletindo as diversificadas práticas socioculturais 

(HOROCHOVSKI, 2004). 

As representações sociais, muitas vezes advindas do “senso comum”, estão 

estreitamente vinculadas aos diferentes grupos socioeconômicos, culturais e étnicos, ou seja, 

encontram-se ancoradas, necessariamente, no âmbito da situação concreta dos sujeitos que as 

elaboram (FRANCO, 2004).  De forma a analisar a realidade, é indispensável conhecer o 

contexto em que os indivíduos estão inseridos. Revela Franco (2004), ao reconhecer a 

importância de  
“conhecer os emissores não somente em termos de suas condições de subsistência 
ou de sua situação educacional ou ocupacional. É preciso ampliar esse conhecimento 
pela compreensão de um ser histórico, inserido em uma determinada realidade 
familiar, com expectativas diferenciadas, dificuldades vivenciadas e diferentes 
níveis de apreensão crítica da realidade”. 

A observação participante busca novos conceitos, relações e formas de 

entendimento da realidade, permitindo uma análise indutiva e a descrição mais aprimorada 

dos fatos (CORREIA, 2009; SILVEIRA, 2003). 
‘De acordo com Spradley (1980), na abordagem por “Observação participante” há 
que realçar que os objectivos vão muito além da mera descrição dos componentes de 
uma situação, permitindo a identificação do sentido, a orientação e a dinâmica de 
cada momento. Face à intersubjectividade presente em cada momento, a observação 
facilita a apreensão do real, uma vez que estejam reunidos aspectos essenciais em 
campo’ (CORREIA, 2009). 

A pesquisa-ação representa estratégias de intervenção que possibilitam detectar 

problemas concretos encontrados no decorrer do projeto e, assim, gerar soluções para resolvê-

los de modo mais adequado que em outros procedimentos. “No plano ético, é permitido ao 

pesquisador-ator auxiliar ou facilitar uma mudança somente se houver consentimento dos 

atores diretamente implicados”. De fato, as estratégias utilizadas apenas serão bem sucedidas 

se for do interesse do grupo estudado e concretamente elaborada e praticada por ele 

(THIOLLENT; SILVA, 2007). 

A observação participante e a pesquisa-ação requerem o contato, a interação 

direta, contínua e prolongada entre o pesquisador e os atores sociais (público-alvo), no 

ambiente e na situação que estão sendo investigados por uma “imersão no campo”, por um 



 
 
trabalho intensivo para o planejamento, a realização, o monitoramento e a avaliação das ações 

(ALVES; SILVEIRA, 2008; CORREIA, 2009; THIOLLENT; SILVA, 2007). 

Durante os procedimentos de coleta de dados, organizam-se ideias, informações, 

observações e questionamentos em um processo de sistematização, de integração e de 

correlação de conteúdos/variáveis que oferecem amplo campo de interrogativas através de 

hipóteses, teorias, procedimentos e técnicas consagrados pela comunidade científica. 

Seguindo uma das técnicas mais utilizadas no âmbito das ciências sociais, o 

investigador se apresenta frente aos investigados e através da conversa garante que certas 

questões sejam abordadas, dessa forma, novas hipóteses e ideias surgem a partir da resposta 

dos investigados, que, seguindo espontaneamente a linha de seu pensamento e de suas 

experiências dentro do foco principal estabelecido pelo pesquisador, expõe suas ideias, 

sensações e percepções, contribuindo à própria elaboração da pesquisa (TRIVIÑOS, 1987 

apud ALVES; SILVEIRA, 2008). 

Trabalha-se a oralidade na construção científica, considerando os saberes e 

sentires populares, a transmissão de conhecimentos, a leitura dos costumes, os detalhes do 

ambiente, das histórias (BARBOSA, 2010). A forma qualitativa parece devidamente 

reconhecida por sua capacidade de captação de elementos simbólicos e pela riqueza de 

detalhes, que, de outro modo, talvez não viessem à tona, especialmente, quando se considera o 

fator social, já que as pessoas agem em função de suas crenças, percepções, sentimentos e 

valores e seu comportamento tem sempre um significado (ALVES; SILVEIRA, 2008; 

CORREIA, 2009; THIOLLENT; SILVA, 2007; ZIONI, 2011). 

Trabalha-se a relação observador/observado, o investigador assume ser 

apreendido pelo próprio questionamento, assim como os atores sociais envolvidos, 

aprendendo mutuamente com o trabalho conjunto, tornando-se instrumentos da pesquisa. 

Afirma-se a impossibilidade da objetividade científica positivista. Deve-se ficar atento ao fato 

que correlações na avaliação de projetos dessa natureza são muito complexas e abrem espaço 

a todo tipo de interpretação, manipulação ou, simplesmente, adulteração. No contexto, o 

“etnógrafo” necessita estar consciente dos estereótipos culturais, deve saber estar com as 

pessoas em campo, despojado de preconceitos, para que seja capaz de desenvolver um novo 

olhar sobre a situação, sem rótulo prévio (CORREIA, 2009; FERNANDES, ROZENOWICZ; 

FERREIRA, 2004; ZIONI, 2011). 
“Os profissionais têm de aceitar questionamentos e sugestões, o que exige de sua 
parte modéstia e capacidade reflexiva [...] [para reconhecer que] soluções 
imaginadas pelos não especialistas são muitas vezes mais apropriadas ao contexto 
que as soluções dos especialistas externos” (THIOLLENT; SILVA, 2007). 



Percebe-se que tanto o desenvolvimento do empreendimento como seu estudo não 

foram frutos apenas de planejamento prévio, mas se desenvolveram dinamicamente, 

retroalimentado-se e se reformulando à medida que se obtinha informações (ALVES, 2008). 

A infraestrutura utilizada, a metodologia aplicada e os impactos processuais, 

sociais, ambientais e econômicos resultantes foram considerados para avaliar a 

reaplicabilidade da experiência. 

 

3.4 Serviluz 

 

O aglomerado populacional do “lugar Serviluz” se encontra na Região 

Metropolitana de Fortaleza, Ceará, Brasil, no limite do setor norte e leste da cidade. Ao longo 

da planície litorânea, incorporando a zona costeira, insere-se entre o Porto do Mucuripe e a 

Praia do Futuro, separando-se por dois quebra-mares, popularmente conhecidos como 

espigões. Distribui-se em uma incongruência tanto no bairro Cais do Porto quanto no Vicente 

Pinzón, abrangendo as seguintes localidades: Estivas, Favela do Farol, Vizinho e Titanzinho, 

sendo que esta última comunidade é composta especialmente por antigos moradores da Praia 

Mansa e ocupa um recorte espacial entre as ruas São José, José Monteiro, Murilo Borges e 

Ponta Mar (LIMA, 2005; PEREIRA, 2012). 
Figura – III. Localização Geográfica do Serviluz, em Fortaleza – Ceará. 

 
Fonte: Laboratório de Geoprocessamento – LABOCART da UFC. 



 
 

Em 1954, a Prefeitura de Fortaleza assume os serviços de iluminação pública e 

cria a “Autarquia Municipal Serviço de Luz e Força de Fortaleza - SERVILUZ”, com a 

função da produção e distribuição de energia elétrica municipal, por causa dessa instituição, o 

entorno foi denominado de “Serviluz”. O nome “Titanzinho” surgiu de um grande guindaste 

de fabricação alemã chamado “Titan” que durante a construção do primeiro espigão, tombou 

na praia e levou dez meses para ser consertado (LIMA, 2005; PEREIRA, 2012). 
Figura IV – Praia do Titanzinho. 

 
Fonte: João Luís Fotografia Criativa. 

Em vez de um bairro propriamente dito, o topônimo trata de uma colocação 

espaço-territorial que corresponde à região descrita sob a atual “divisão político-

administrativa municipal ao conjunto de bairros que compreende a Secretaria Executiva 

Regional (SER) II” da Prefeitura de Fortaleza (LIMA, 2005). Não obstante, é estimado como 

um bairro popular: identitário, relacional e histórico, pois diz respeito à intersubjetividade, à 

residência, ao lar e ao vivido de seus citadinos, em outras palavras, às profundas interações 

socioespaciais entre os ocupantes lá instalados, através dos históricos de vida e da apropriação 

do espaço. A fala, os símbolos, os valores, as normas, a convivência e as experiências 

permitem reconhecer as pessoas, estabelecer laços de cumplicidade e de solidariedade e 

desenvolver sentimentos de pertença, os quais contribuem para reconhecer tal local como 

específico, distinto de outros (CHAUÍ, 1987; AUGÉ, 1994 apud LIMA, 2005). 

Especialmente, a partir da década de 1930, o trecho litorâneo entre os bairros 

Mucuripe e Vicente Pinzón, nas proximidades do Farol Antigo, bem antes das construções do 

Porto quanto da Usina do Mucuripe, passou a ser inicialmente ocupado por pescadores e suas 

famílias, migrantes de áreas adversas do interior do Estado, que atuaram em atividades ora de 



subsistência, ora econômicas e formaram as primeiras comunidades tradicionais no litoral 

fortalezense (LIMA, 2005). 

A paisagem, inicialmente, marcada por “jangadas, coqueiros e casas de 

pescadores, os quais viviam uma vida tranquila longe dos adensamentos urbanos e livres da 

intensa competição pela terra” (RAMOS, 2003 apud LIMA, 2005), desde então, vem se 

configurando como misto “de um complexo portuário e uma zona industrial, 

predominantemente, petroquímica, que, atualmente, compartilha o uso e ocupação do solo 

entre residências, comércio, escolas, barracas de praia, associações comunitárias, sindicatos, 

igrejas e outros equipamentos urbanos” (LIMA, 2005). 
FIGURA V – Imagens do Serviluz. 

Fonte: Elaboração própria. 
Lá se encontram o Porto de Fortaleza, a Capitania dos Portos do Ceará (CPCE), 

Organização da Marinha do Brasil, a Companhia Docas do Ceará e o CVT Portuário Manuel 

Dias Branco (Centro Vocacional Tecnológico), posto do Ministério da Fazenda, Corpo de 

Bombeiros Militar, oleodutos, gasodutos e depósitos de armazenamento de companhias 

subsidiárias de petróleo (Petrobrás), grandes empresas como a Transnordestina Logística S/A, 

que administra a malha ferroviária do Nordeste, o Grande Moinho Cearense S/A, a Empesca 

S/A Construções Navais, Pesca e Exportação, entre outros exemplos. “Incentivos concedidos 



 
 
favoreceram uma maior ocupação pelo setor secundário”, o que, por sua vez, resultou em um 

atrativo adicional ao aumento populacional no Serviluz (SOUZA, 1978 apud LIMA, 2005). 

A posição de um complexo portuário, como zona limite entre o local e o 

estrangeiro, zona de trocas, serviu de atração a todos aqueles excluídos pela sociedade: 

desconhecidos, marginais e prostitutas. Linhares (1992 apud LIMA, 2005) aponta: “aos 

marinheiros, aos recém-chegados, a cidade lhes oferece o que ela rejeita: prostituta e festas”. 

“Nas proximidades do novo porto, esse reduto da prostituição, já no ano de 1952, provocava 

indignação na própria comunidade local” (LIMA, 2005). 

Acredita-se que o desinteresse pela região seja resultado dessa zona de meretrício 

somado aos riscos provenientes dos produtos, reagentes químicos e efluentes industriais, 

inflamáveis, explosivos e/ou tóxicos, e ao fato que, até pouco antes da década de 1940, as 

classes mais poderosas consideravam a zona litorânea pouco atrativa em relação ao lazer e 

vislumbramento da paisagem, recusando-se a ocupar esse espaço para fins de apropriação, uso 

e moradia, desprezando esse trecho de orla marítima, altamente valorizada pelo mercado 

imobiliário em outras áreas de Fortaleza, como a Praia de Iracema, o Meireles, o Mucuripe, 

etc. (LIMA, 2005). 

Outro fator que contribuiu para a aglomeração populacional se deu em virtude da 

construção da Avenida Presidente Kennedy, antiga Rua da Frente e atual Avenida Beira-mar, 

onde boa parte dos agrupamentos de pescadores foi removida para outras áreas da cidade, 

dentre elas, o Serviluz (LIMA, 2005). 

Considerando as dificuldades relacionadas à falta de reais condições de acesso à 

cidade e ao mercado legal de moradias para demasiada parte da população, o espaço de praia 

em apreço testemunhou o crescente movimento de ocupação ilegal e de apropriação pelos 

setores de baixa renda, que “invade” terrenos públicos e privados, amontoando-se e 

denotando crescimento nos efetivos demográficos, marcado pelo estado de saturação 

representado pelas favelas (COSTA, 1988; DANTAS, 2002 apud LIMA, 2005). 
“Para as camadas pobres, a favela não se define [...] como mera questão 
habitacional, [...] constitui uma alternativa de moradia dotada de uma característica 
altamente vantajosa: estar fora de parâmetros institucionais e dentro das 
possibilidades concretas de cada um” (VALLADARES, 1980 apud LIMA, 2005).  
‘Como o agente governamental (o Estado), imbuído das condições de produção 
capitalista, vem favorecendo as classes mais abastadas, fica evidenciado os locais 
que são, via de regra, “destinados” aos menos favorecidos na e da cidade. Sem 
participar das políticas habitacionais, a população menos abastada vai ocupar esses 
locais, destituídos de infraestrutura adequada de moradia e qualidade de vida. São 
nos ambientes precariamente produzidos por uma classe socialmente menos 
favorecida em que são ocultadas as políticas urbanas’ (LIMA, 2005). 

Com o passar do tempo e o crescimento migratório elevado da cidade de 

Fortaleza, especialmente, a partir das décadas de 1960 e 1970, a constituição do lugar Serviluz 



aconteceu espontaneamente a partir de grande contingente populacional expressivamente 

pobre, com alto índice de desemprego e baixo poder aquisitivo, que se avolumou 

informalmente nos terrenos da Marinha, construindo suas moradias com recursos precários 

(LIMA, 2005). 

“Indubitavelmente, a análise de uma paisagem urbana é igualmente denunciadora 

de sua história e de suas condições de desenvolvimento, revelando o peso do passado na 

organização do espaço urbano da época contemporânea” (DOLLFUS, 1991 apud LIMA, 

2005).  
“[...] o porto do Mucuripe e as demais obras de engenharia associadas (muros, piers 
e espigões), a ocupação do Morro Santa Terezinha (antes da ocupação, tratava-se de 
um campo de dunas móveis), a impermeabilização dos terraços marinhos e a 
continuidade da ocupação das lagoas interdunares e da zona de berma, representam, 
em linhas gerais, as principais ações responsáveis pela descaracterização do 
ambiente e da paisagem no lugar Serviluz [e pelos impactos aos ecossistemas 
naturais, especialmente, pesqueiros]” (LIMA, 2005). 
‘Encravado em área valorizada da cidade - de um lado a Enseada do Mucuripe, de 
outro a decantada Praia do Futuro com seus restaurantes e edifícios, o Serviluz é 
uma nesga de terra de frente para o mar, rodeada de riqueza por todos os lados, 
embora seus habitantes se afundem na mais negra miséria, verdadeiramente 
“vítimas” dos processos e modelos desenvolvimentistas e econômicos’ (FONTES, 
2002 apud LIMA, 2005). 

O Censo de 2000 (apud PEREIRA, 2012) afirma que o Serviluz possuía mais de 

21.000 habitantes, sob 246,8 hectares, Lima (2005) afirma que a área ultrapassa 60.000 

pessoas e suporta intenso crescimento urbano e uso indiscriminado da faixa costeira, 

constituindo um exemplo de uma “cidade ilegal e informal” dentro de Fortaleza. O Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) corresponde a 0,386, um dos menores da cidade, onde 90% 

da população são beneficiadas com o programa do governo federal Bolsa Família 

(MOSCOSO, 2010 apud PEREIRA, 2012).  

Alto índice dos habitantes convive com a falta da regularização urbanística e 

fundiária, decorrente da ocupação informal e das construções irregulares. A presença de um 

complexo petroquímico e portuário indica riscos à população e sobrecarga ao ambiente. A 

forte intensidade dos ventos, além do soterramento de residências, realça a promoção de 

problemas de saúde referentes às infecções respiratórias, devido às condições precárias de 

infraestrutura dos domicílios. Falta saneamento básico, o que realça a ocorrência de doenças, 

como a diarreia e a incidência de furúnculos. Praias, como a do Titanzinho, são consideradas 

impróprias ao banho por apresentar grande número de coliformes fecais, o acúmulo de lixo e 

a tubulação de esgoto danificada agravam a situação. Convive-se diariamente com a pobreza e 

a carência em setores de segurança, luz, água, saúde, habitação, calçamento, transporte, 

educação, atendimento médico, lazer, etc., ou seja, com os diversos problemas 



 
 
socioeconômicos e ambientais encontrados nas áreas segregadas das cidades brasileiras, que 

resultam na “ausência de cidadania” (LIMA, 2005; PEREIRA, 2012). 

Sobrevive-se sem as condições de salubridade adequadas. No entanto, os 

problemas dos moradores não acabam nisso, uma vez que, alvos de exclusão socioambiental, 

estão sujeitos aos estigmas da marginalização e à discriminação. Há sempre indícios da 

presença de “gangues”, do tráfico e abuso de drogas, do desemprego, da prostituição, de 

crianças abusadas, de famílias disfuncionais, inerentes aos índices agregados à violência, 

ineficiente segurança pública e demais desajustamentos sociais (LIMA, 2005). 

A despeito disso, a orla marítima do Serviluz é um poderoso espaço atrativo para 

a apropriação do setor imobiliário (demanda por uma localização litorânea). Pressionados por 

diversos tipos de atividades econômicas (pesca industrial, por exemplo), os moradores têm o 

sentimento de ameaça também pela possibilidade de uma futura especulação imobiliária na 

área. A cidade de Fortaleza vem crescendo como centro receptivo e de distribuição de fluxos 

turísticos, atividade que faz uso do espaço litorâneo de forma bastante intensiva e se utiliza da 

paisagem, reforçando a lógica capitalista de apreensão e comercialização (LIMA, 2005). 

Percebe-se a fragilização social e urbana do local. São milhares de vítimas de um 

modelo de urbanização segregador, vivendo ao “deus-dará”, esquecidas pelo poder público, 

sofrendo e resistindo às mazelas evidenciadas (LIMA, 2005). 
“A ausência de perspectivas e a falta de soluções a partir de políticas públicas 
factíveis acabam por protelar a qualidade de vida, a inclusão social, a educação 
socioambiental efetiva, a redução das degradações ambientais, a distribuição 
eqüitativa de renda, enfim, a justiça social” (LIMA, 2005). 

A sordidez, tanto quanto a aflição e a pobreza observadas no plano socioespacial, 

designado por modelos desenvolvimentistas e econômicos, sobremaneira, pelo fetichismo 

capitalista expansionista presentes nas cidades, são parte do preço que pagamos por 

continuarmos escravos da motivação do lucro privado (LIMA, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 PROJETO BRASIS 

 

Os capítulos iniciais possibilitam compreender e integrar aspectos econômicos, 

sociais, políticos, culturais e ambientais a cerca da ideologia hegemônica do sistema 

democrático-liberal capitalista brasileiro, cuja análise permitiu amadurecer a ideia e oferecer 

suporte ao desenvolvimento de um empreendimento solidário de beneficiamento de resíduos 

voltado ao desenvolvimento sustentável. 

Um projeto nasce da necessidade de por em prática soluções para alterar aspectos 

negativos da realidade, para que uma problemática seja superada (BARBOSA, 2010). Nessa 

perspectiva, a contextualização realizada esclareceu o potencial da proposta em articular 

diferentes setores da sociedade em função de uma reação à submissão mercantil em prol da 

sustentabilidade. 

A seguir, tem-se a apresentação do Projeto Brasis e dos resultados obtidos durante 

o período de análise, de agosto de 2011 a dezembro de 2012. 

 

4.1 Planejamento estratégico 

 

O período de fevereiro a julho de 2011 consistiu no estudo e no planejamento 

estratégico que possibilitaram iniciar e dar continuidade ao projeto empreendedor solidário de 

beneficiamento de resíduos recicláveis (upcycling) do Titanzinho, que teve início em agosto 

do mesmo ano. Sabe-se que ambas as etapas acompanham o processo de desenvolvimento do 

empreendimento, não estando restritas a uma ação pontual. 

Existe a necessidade da problematização e adequação da ideia, há um corpo a ser 

estruturado. A proposta precisa ganhar concretude e ser apresentada de forma organizada. “É 

perigoso confiar nos sistemas de tentativas, erros e acertos. O mais prudente é pesquisar, 

buscar subsídios técnicos, estudar e estudar”. A coleta, a sistematização e o manuseio de 

informações fazem surgir novas ideais, alargam as percepções e a capacidade para fazer 

escolhas (BARBOSA, 2010). 
“Planejar significa estabelecer um direcionamento, definir [estratégias e] metas, 
prever resultados, agir de forma deliberada, racional; com consciência das diversas 
variantes que envolvem o conjunto de atividades que se pretende realizar, [...] é 
também um instrumento de comunicação, onde são expressas as intenções” 
(BARBOSA, 2010). 

Envolve indagações “sobre o que fazer, como, quando, quanto, para quem, por 

que, por quem e onde”, que respondem se o futuro poderá ser aquele que se quer. Inclui o 

plano de gerenciamento “de tempo, de custo, da qualidade, de recursos humanos, das 



 
 
comunicações, de riscos, de aquisições”, etc. em um processo dinâmico que segue se 

adaptando e aperfeiçoando, garantindo o sucesso do trabalho (UNIVERSIDADE DO 

PARLAMENTO CEARENSE, 2012). 

O planejamento antecede a decisão e a ação, considerando as experiências do 

passado em ambiente atual e futuro. É um processo de construção de modelos de gestão 

eficazes, que apresenta os caminhos a seguir com a melhor coordenação de esforços e de 

recursos, fornecendo padrões mais claros de desempenho para a consecução dos objetivos. 

Permite agilizar decisões, melhora a comunicação, promove consciência coletiva, direciona 

melhor o relacionamento do projeto com seu ambiente interno e externo, aumenta a 

capacidade gerencial, etc. (BARBOSA, 2010; UNIVERSIDADE DO PARLAMENTO 

CEARENSE, 2012).  

 

4.1.1 Ética de execução 

 

Considera-se empreendedorismo um processo dinâmico pelo qual os indivíduos 

identificam oportunidades econômicas e atuam desenvolvendo-as a partir da capacidade em 

utilizar de forma criativa capital, trabalho e outros recursos à produção de bens e de serviços 

(SILVA, 2012). 
“Ao longo das últimas décadas, as organizações sem fins lucrativos recorrentemente 
têm se utilizado das ferramentas gerenciais associadas à escola do 
empreendedorismo, o que possibilitou a emergência de uma nova conceituação nesta 
área de conhecimento: o empreendedorismo social” (SILVA, 2008 apud SILVA, 
2012). 

Empreendedorismo social significa se comprometer a fazer funcionar ideias úteis, 

combinando conhecimentos e procedimentos de inovação para resolver a curto, médio e longo 

prazo as causas socioambientais, especialmente, de segmentos populacionais em situação de 

risco (OLIVEIRA, 2004). 

Na perspectiva de identificar novos mercados e de explorar oportunidades de 

trabalho em negócios sustentáveis, o Projeto Brasis consiste em uma experiência de 

empreendedorismo social em uma comunidade marginalizada, o Titanzinho. 

Os princípios cooperativistas estão garantidos pela Constituição pela Lei nº 5.764 

de 16 de Dezembro de 1971 (CASA CIVIL, 2012). O item XVII do art. 5º define que “a 

criação de associações e, na forma de Lei, a de cooperativas independem de autorização, 

sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento”, garantindo sua autonomia e 

independência (GONÇALVES, 2003). 



Semelhante à experiência de Hoffmann e Nishida (2009), de uma cooperativa para 

a produção de acessórios femininos a partir de recicláveis, mães do Serviluz constituem uma 

associação de produtoras autônomas para o beneficiamento de resíduos, principalmente, de 

lonas vinílicas (banners e outros materiais publicitários ou promocionais) e placas de PVC, 

reutilizados na confecção de acessórios como bolsas, sapateiras, estojos, etc. A atividade é 

conhecida como upcycling, que significa gerar valor para materiais que seriam descartados, 

transformando-os em novos produtos. 

Trabalha-se na cadeia da reciclagem de materiais, mas também na reciclagem de 

valores subjetivos. O enfoque requer série de critérios emancipatórios no plano 

socioeconômico articulado com os conhecimentos ambientais. 

Apresenta-se como parte do movimento das “Cidades em Transição (Transition 

Towns)”, que tem o objetivo de transformar as cidades em modelos sustentáveis. As 

iniciativas têm a missão de inspirar, encorajar, dar suporte e treinar comunidades, criando um 

processo que engaja pessoas, instituições e cidades para pensarem e implementarem ações 

necessárias para reconstruir a realidade. O movimento acredita que não existe um modelo 

único de transição, mas que cada comunidade deve usar a criatividade e adaptar uma forma 

própria para fazer a mudança (TRANSITION TOWNS, 2013). 

Os princípios da economia solidária e da economia da cultura criativa se aplicam 

sobre o planejamento, o modo de organização, as regras de gestão e a avaliação do 

empreendimento.  

Através da costura, aplica-se a bagagem cultural à inovação dos produtos 

manufaturados, que incorporam informações, formas de vida, subjetividades, impacto 

econômico, social e ambiental, propriedades que incrementam o valor da mercadoria, 

aumentando o potencial como fonte de renda. 

Segue-se a lógica da economia, mas acompanhada de finalidade socioambiental 

explicita. Contrário ao imediatismo e à competição individualista, a importância do 

empreendimento não está submetida ao retorno financeiro do capital investido. Parte-se de um 

novo estilo empresarial que utiliza enfoques baseados no mercado, mas para proveito comum, 

para atender as reais necessidades humanas, o que justifica a atividade comercial. 

A proposta empreendedora se fundamenta na prática do comércio justo, ético ou 

solidário, uma parceria comercial baseada em corresponsabilidade, transparência, diálogo, 

respeito, cooperação e durabilidade, preocupada em melhorar as condições de troca e a 

garantia dos direitos para os diversos participantes da produção, distribuição e consumo, 

especialmente, os trabalhadores marginalizados, sem o poder de influenciar seu próprio 



 
 
destino (INTERNATIONAL FEDERATION OF ALTERNATIVE TRADE – IFAT, 2001 

apud RINCÓN et. al., 2005). 

Existe o exercício da autogestão e da democracia nos processos de trabalho e nas 

decisões do empreendimento, o acesso à informação acerca dos produtos, processos e 

organizações, o estímulo às relações de solidariedade a partir do comprometimento 

permanente com a justa distribuição das responsabilidades e dos resultados e com a melhoria 

das condições de vida dos participantes, a valorização do conhecimento de comunidades 

tradicionais, da diversidade e dos bens culturais e das práticas de preservação do meio 

ambiente. 

Atua-se para refletir e reformar o contexto adverso que envolve questões centrais, 

tais como o enfrentamento da miséria, a superação dos graves níveis de subdesenvolvimento 

regionais, o modelo de produção, que inclui a degradação da natureza e a exploração do 

trabalhador, o consumo desmedido e a acumulação de rejeitos, participando do processo de 

“destruição criativa” da ordem vigente. 

Além da busca pela igualdade entre classes, o Projeto Brasis lida com a questão 

de gênero a partir de oportunidades relacionadas aos conhecimentos tradicionais e adaptadas 

às condições e às estruturas sociais locais, encorajando e assegurando a participação e o 

reforço de vínculos e da autoestima de segmentos menos favorecido, levando em conta as 

necessidades, expectativas e perspectivas de mães da comunidade alvo. 

Paralelamente às atividades de produção, no cotidiano de trabalho, o Projeto 

Brasis oferece treinamento e outras formas de apoio referentes à gestão da cadeia produtiva e 

de distribuição dos reciclados para o desenvolvimento do empreendimento solidário. Como 

nas empresas ou programas dessa natureza, existe a preocupação em qualificar a mão de obra 

necessária ao próprio funcionamento, de forma a aperfeiçoar os processos e garantir a 

autossustentabilidade. 

As ações se voltam à formação de costureiras empreendedoras a partir da 

qualificação técnica, da capacitação organizacional ou gerencial e da educação crítica, através 

da aprendizagem prática. 

A partir de parcerias com instituições públicas e privadas e da participação da 

sociedade civil através do voluntariado, o grupo Brasis participa de cursos, com aulas práticas 

e teóricas, de oficinas, de seminários, de consultorias, etc., de propósitos variados, que 

garantem o acesso à informação, desenvolvendo conhecimentos e habilidades. O objetivo é 

prepará-lo para a inserção no mercado de trabalho formal, para administrar o próprio negócio, 

visando a concretização da carreira profissional. 



A vertente educativa insere a discussão sobre tópicos relacionados ao 

desenvolvimento. Constitui um espaço para o livre debate das ideias e para a difusão de 

saberes, um instrumento com potencial de modificar a relação entre as pessoas e entre elas e o 

seu meio, oferecendo perspectivas para a revolução cultural do cotidiano, para um modelo de 

organização sustentável, democrática, da paz, de modo que se possa desenhar futuros 

desejáveis. 

Com o maior protagonismo da comunidade, trabalha-se o exercício da cidadania, 

visto que esta não é dada, mas construída e conquistada a partir da organização e da 

intervenção social. O objetivo é, assim como comenta Oliveira (2004) em um de seus estudos,  
‘fazer com que as pessoas, principalmente as excluídas e marginalizadas, tenham 
uma postura de cidadãs e não de vítimas e comecem a fazer a sua parte sem esperar 
um “salvador da pátria”, o que em uma cultura do “me-dá-me-dá” não é uma tarefa 
muito fácil’. 

O Projeto Brasis volta sua atenção também ao fomento da pesquisa científica, 

como subsídio para otimizar os resultados e contribuir ao desenvolvimento das ciências e 

tecnologias; assim como para organizar e incentivar o voluntariado,  retratando a consolidação 

de uma sociedade crítica e participativa. 

 

4.1.2 Identidade 

 

Ciente de que a escolha do nome contribui para a imagem que a comunidade alvo, 

os parceiros e a sociedade em geral formarão sobre sua proposta de atuação, o projeto recebeu 

o nome “Brasis”, inspirado no trecho do artigo com o título “Formação do povo brasileiro e 

da nação, seu agonístico caráter nacional (alguns balizamentos)” escrito pelo sociólogo e 

professor Eduardo Diatahy Bezerra de Menezes (2009, grifo do autor). 
‘Parece [...] significativa a ironia com que nos presenteou a nossa história em 
relação ao termo que nos nomeia como povo. Estranhamente, não se trata de um 
adjetivo pátrio [...]. De fato, o sufixo “eiro” [...], designa na verdade o sujeito que 
exerce um ofício conhecido. Portanto, em bom português, ser brasileiro é como ser 
pedreiro, porteiro, sapateiro, bodegueiro [...]. Nas suas origens coloniais, brasileiros 
eram os marinheiros, como eram chamados os portugueses que vinham “fazer o 
Brasil”, explorar a madeira e os produtos da terra, enriquecer e retornar para a 
metrópole: “Vá degradado para o Brasil, donde tornará rico e honrado”, dizia em 
1627 Frei Vicente do Salvador, nosso primeiro historiador. [...] Analogamente a 
outras profissões, brasileiro é assim aquele que vive de explorar o Brasil e sua 
gente. Essa generalização parece eticamente espúria. Mas podemos reservá-la como 
injúria para aquela minoria de donos do poder que efetivamente exercem o ofício 
habitual de explorar os demais, isto é, a imensa maioria do país. Para esta, 
imaginemos verdadeiro adjetivo pátrio, que bem poderia ser brasilienses, ou 
brasileses; ou, então, numa desforra histórica, mas com duplo efeito numa única 
decisão, readjetivaríamos o velho termo mercantilista que marcou o país, e suas 
maiorias exploradas seriam ditas os brasis. As coisas ficariam mais claras e mais 
justas, pois reconheceríamos a existência distinta de “brasileiros” e “brasis”. [...] 
Poderíamos mesmo encarar uma revisão radical de nossa história, com capítulos 



 
 

novamente escritos: “Formação e desenvolvimento político dos Brasileiros”, “O 
autoritarismo dos Brasileiros”; ou então, “Lutas e rebeliões dos Brasis”, “Servidão e 
miséria dos Brasis”, “Formação e perspectiva da cultura brasília, também chamada 
brasílica”, etc. Chego a fazer a generosa fantasia de que, com a nitidez desses novos 
horizontes conceituais e com o passar dos anos, muitos dos mais cruéis brasileiros, 
de agora passariam a declarar, alto e bom som, que sempre alimentaram, nos seus 
sentimentos mais nobres e profundos, a certeza de que eram autênticos brasis. Dar-
se-ia, finalmente, a grande transformação?’ 

Uma logomarca foi desenvolvida para o Projeto Brasis a partir do trabalho 

voluntário de um designer, que levou em consideração elementos simbólicos da vida no 

Serviluz e da atividade do empreendimento: a praia - a areia e o mar, enquanto as setas 

representam a brisa e a reciclagem. 
Figura VI – Logomarca do Projeto Brasis. 

 
Fonte: Acervo do Instituto Povo do Mar - IPOM (2011). 

O grupo solidário esteve envolvido no processo de criação e de escolha da 

identidade do projeto, o que favoreceu o empoderamento e o vínculo afetivo. 

O Instituto Povo do Mar - IPOM ainda contemplou a equipe empreendedora com 

uniformes (camisas padronizadas), resultando em aparência de maior organização, seriedade e 

união, além de evitar o desgaste de outras vestimentas. 

 

4.1.3 Público-alvo 

 

O público atendido pelo Projeto Brasis se enquadra em situação de 

vulnerabilidade socioambiental. Prioriza-se a participação de mães, sem limitações etárias, 

sem vínculo empregatício, provenientes de famílias de baixa renda, moradoras do Serviluz, 

cuja população, vítima de um modelo urbano de segregação socioambiental, sobrevive sem as 

condições adequadas. 



A aplicação de questionários semiestruturados aos habitantes que frequentam a 

Associação de Moradores do Serviluz, em adição à pesquisa bibliográfica, permitiu coletar 

informações e possibilitou: conhecer melhor o grupo social com que se trabalha, confirmando 

sua carência, e a realidade local para a discussão de soluções dos problemas; selecionar o 

público beneficiário inicial, que se provou receptivo, interessado e entusiasmado pela 

proposta; e ainda, a criação de vínculo afetivo entre o pesquisador, a instituição proponente 

(Instituto Povo do Mar - IPOM) e as novas empreendedoras. 

Até o momento, o projeto acompanhou 12 famílias. Esse número foi limitado para 

que se pudesse cumprir com excelência os objetivos, especialmente, durante as delicadas 

etapas de implantação da atividade empreendedora de upcycling, que exigem maior atenção e 

adaptação quanto à organização e onde, geralmente, os apoios e os investimentos são mais 

escassos. Há uma logística que relaciona a infraestrutura disponível e a demanda e determina 

as ações do projeto.  

Com o devido planejamento, investimentos e estratégias de desenvolvimento, os 

impactos do projeto serão potencializados e o número de famílias beneficiadas deverá crescer 

significativamente, especialmente, a partir da estratégia futura em abranger o upcycling para 

rejeitos materiais e segmentos de risco social diversos.  

 

4.1.4 O apoio dos parceiros 

 

Nesse país com graves desigualdades, intensifica-se a preocupação e a 

participação das instituições e da população em investimentos e ações que possam promover o 

desenvolvimento sustentável (DENARDIN, 2003; OLIVEIRA, 2004; OLIVEIRA; PORTO 

JUNIOR, 2011). O enfoque de responsabilidade socioambiental do Projeto Brasis atrai o 

interesse e o apoio de instituições do Terceiro Setor, da administração pública, da iniciativa 

privada, da mídia e de civis (a comunidade, os voluntários, os consumidores, os formadores 

de opinião), influenciando o comportamento de todos os colaboradores. 

Sabe-se que os programas com maior sucesso são aqueles que envolvem um 

grande número de parceiros, que se complementam e se beneficiam mutuamente, e que esta 

coordenação pode não ser fácil, quando há interesses conflitantes (AGUIAR; PHILIPPI Jr., 

2011).  
“O sucesso de um empreendimento de economia solidária está diretamente 
relacionado com o grau de comprometimento das pessoas que dele fazem parte. 
Portanto, sua viabilidade não depende apenas das condições materiais de que dispõe, 
mas também do compromisso de todos com os acordos feitos coletivamente” 
(VIEIRA; RICCI, 2008). 



 
 

Aposta-se em projetos com capacidade concreta de realização e de apresentar 

bons resultados. 
“Os principais fatores que são levados em consideração na seleção de projetos são: a 
credibilidade do proponente; a garantia de execução e de sustentabilidade da ação 
proposta; um orçamento condizente com as ações e os objetivos especificados; uma 
boa proposta de retorno institucional; coerência com demandas legítimas e ideias 
inovadoras” (BARBOSA, 2010).  

O Projeto Brasis tem o apoio do Primeiro Setor que corresponde ao setor público 

ou governamental, com o objetivo de estruturar a sociedade por meio de políticas e do uso do 

dinheiro coletivo para o bem comum (UNIVERSIDADE DO PARLAMENTO CEARENSE, 

2012): 

a) Universidade Federal do Ceará – UFC: além dos convites para a participação 

em eventos universitários, mestranda do “Programa Regional de Pós 

Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente – PRODEMA” atua no 

estudo e no desenvolvimento do projeto. 

b) Secretaria de Desenvolvimento Econômico – SDE, Cédula de Economia 

Solidária, Prefeitura Municipal de Fortaleza: através do “Projeto Escola de 

Economia Solidária”, a SDE realizou cursos de capacitação técnica e gerencial 

e ofereceu apoio à comercialização dos artigos confeccionados. 

O Segundo Setor, setor privado ou econômico tem como característica central 

fazer circular a produção de bens, de serviços e de finanças através do funcionamento do 

mercado (UNIVERSIDADE DO PARLAMENTO CEARENSE, 2012). 

A cada dia, as empresas ultrapassam as fronteiras do particular e prestam serviços 

de interesse público. Os executivos percebem a ética empresarial como diferencial 

competitivo e adicionam as variáveis socioambientais às suas prioridades estratégicas 

(BARBOSA, 2010; UNIVERSIDADE DO PARLAMENTO CEARENSE, 2012; 

ZUANETTI, 2009). 
‘Em artigo no boletim eletrônico “Cultura e Mercado”, Ana Carla Fonseca afirma: 
“O que se observa nas empresas de ponta do mundo inteiro é a percepção de que o 
que é bom para a cultura, para a sociedade e para o ambiente, é bom também para a 
empresa e repercute não somente em sua imagem, mas diretamente em seu volume 
de vendas, em seus custos internos e, em última instância, em seus resultados 
financeiros [e institucionais]”’ (BARBOSA, 2010). 

A partir de ações, de produtos e de serviços “corretos” no mercado, dispõem de 

um canal de comunicação, pelas diversas possibilidades de exposição, projetando uma 

imagem positiva de empresa-cidadã, resultando em maior aceitabilidade, agregando valor à 

organização (BARBOSA, 2010; UNIVERSIDADE DO PARLAMENTO CEARENSE, 2012; 

ZUANETTI, 2009). 



Além do exposto, a carência de mão de obra qualificada no mercado aumenta o 

interesse das empresas em apoiar iniciativas que capacitam pessoas para que possam atuar, 

futuramente, no mercado à seu serviço. 

As empresas parceiras do projeto são: 

a) Lógica Comunicação Visual: garante a maior parte da matéria-prima (banners 

e PVC) usada, assim como o seu transporte até o local da produção. 

b) Casa Cor Ceará: reserva espaço no prestigiado evento para a apresentação dos 

projetos e dos programas institucionais do IPOM, a exposição de artigos 

produzidos e a confraternização pelas conquistas do trabalho. 

c) Singer: investiu em maquinários para a costura. 

d) Beach Park, Ceará Motor, Freelancer Produções, Greenish, Pena, Mil Tramas 

e Óticas Dipoly: contribuíram com eventuais com doações de matéria-prima 

(banners e tecidos). 

e) Anamac, Rouge Carmin: através da participação do projeto em seus eventos. 

f) Netflix, Reimagine e MHF Contabilidade: prestam serviços nas áreas de 

gestão empresarial, de assessoria de imprensa e de contabilidade, 

respectivamente. 

O Terceiro Setor diz respeito ao conjunto de iniciativas organizadas da sociedade 

civil que não são nem estatais nem mercantis (sem fins lucrativos), mas formais e compostas 

por ONGs, cooperativas, associações, organizações voluntárias, comunitárias, etc. 

(MACHADO, 2002 apud RODRIGUES, 2005). 

Tais movimentos surgem como resposta às situações nas quais tem havido 

desempenho insatisfatório do Primeiro e do Segundo Setor. Mesmo com trajetórias distintas, 

atuam para a promoção de interesses coletivos através da busca de soluções para os 

problemas, atendendo as urgências socioambientais para a melhoria da vida (RODRIGUES, 

2005; UNIVERSIDADE DO PARLAMENTO CEARENSE, 2012). 

A partir do conhecimento profundo sobre as comunidades, as ONGs são capazes 

de identificar novas abordagens e de criar modelos para as atividades de desenvolvimento 

específicas de forma a responder às necessidades locais (ROGERS et. al., 2003). 

O projeto empreendedor de upcycling do Titanzinho conta com: 

a) Instituto Povo do Mar - IPOM: Associação civil que atua no Serviluz a partir 

de propostas inovadoras através do esporte (surfe), da cultura (artes plásticas, 

música, moda, idiomas, inclusão digital), da saúde (suporte psicológico), da 

tecnologia, do meio ambiente e da educação para a cidadania em prol do 



 
 

desenvolvimento sustentável integral. Partindo da crença nos potenciais 

benefícios da atividade empreendedora, a ONG coordena o projeto, oferece a 

estrutura, a orientação, o acompanhamento e o suporte necessários para 

garantir boas condições de trabalho e o sucesso em todas as etapas do processo 

empreendedor, define o conteúdo e a metodologia, organiza e executa ações 

em conjunto com técnicos e com o grupo solidário, oferece inúmeras 

oportunidades relacionadas ao trabalho e às atividades extraprodutivas das 

quais o grupo participa, etc. 

b) Associação de Moradores do Serviluz: Disponibiliza o local para a execução 

de todos os projetos do IPOM e parcela dos equipamentos de costura 

utilizados. 

c) Associação de Pesquisa e Preservação de Ecossistemas Aquáticos – 

AQUASIS: ONG cearense voltada a “desenvolver ações e pesquisas para 

preservação da biodiversidade e o uso responsável dos recursos naturais no 

Nordeste do Brasil, estimulando mudanças de atitude para a construção de 

uma sociedade sustentável" (AQUASIS, 2012) é parceira do Projeto Brasis 

através de ações voltadas à preservação do meio ambiente. 

Conta-se ainda com o apoio e a mobilização da sociedade civil, em geral, 

independente de fronteiras ou de qualquer outra característica, para o desenvolvimento de 

atividades voluntárias, para a participação de campanhas para a doação e coleta de matérias-

primas em potencial, para a aquisição dos produtos enquanto consumidor, para a divulgação 

do trabalho desenvolvido, etc. 

 

4.1.5 Análise de mercado 

 

As peças confeccionadas (bolsas, sapateiras, estojos, portas papel-higiênicos, etc.) 

são exclusivas e se distinguem por sua qualidade, a partir da preocupação com o design 

diferenciado, o acabamento, a durabilidade, o conforto, etc., são versáteis, utilizadas em 

inúmeras atividades do cotidiano, e podem ser adquiridas por pessoas de ambos os gêneros, 

de “estilos” variados e de qualquer faixa etária. 

A tecnologia utilizada é simples e, embora o ramo esteja repleto de variedades 

similares aos acessórios manufaturados e seja concorrido, não há sérias dificuldades em 

conquistar espaço próprio devido aos diferenciais competitivos e às estratégias de 



comercialização. Espera-se atingir número cada vez maior de pessoas e de grupos sociais 

interessados. 

Por conta dos problemas em relação ao meio ambiente, à exclusão social e à 

pobreza, o setor no qual ingresso está em fase de expansão. O enfoque de responsabilidade 

socioambiental atrai o interesse e o apoio das autoridades públicas, da mídia, de empresários e 

de civis. O mercado se transforma e dá visibilidade aos produtos ecológicos, tidos como 

“ecochics” (HOFFMANN; NISHIDA, 2009).  

A demanda por produtos sustentáveis é crescente e o ponto em comum entre os 

consumidores é que, provavelmente, são dotados de ética e de consciência, apreciam a 

imagem dos produtos reciclados pela estética, qualidade, utilidade e prática de preços justos, 

mas também por suas qualidades de respeito e de valoração à comunidade e à natureza, 

acreditam na força que suas atitudes individuais provocam à transformação do mercado, 

contribuindo para um tipo de consumo consciente. 

Parte-se de um diálogo necessário com o mercado através dos tramites legais e do 

sistema de precificação. Trabalha-se com parcela significativa de matéria-prima doada, além 

das demais formas de suporte oferecidas pelos distintos parceiros ao projeto, o que reduz o 

custo da produção e do empreendimento como um todo e potencializa os benefícios 

resultantes. Ainda há o incremento no valor econômico dos produtos devido às propriedades 

sociais, ambientais e simbólicas incorporadas ao processo produtivo. 

Em relação à concorrência, acredita-se nos benefícios da difusão de saberes, da 

não restrição da informação e no apoio entre experiências sustentáveis, difundindo tal cultura. 

O reaproveitamento de resíduos desperta o olhar de visionários, não existindo razão para a 

competição, ao contrário, deve-se incentivar a atividade. 

 

4.2 Setor operacional 

 

4.2.1 Infraestrutura 

 

A infraestrutura corresponde aos recursos da produção. 

Utilizando o espaço da Associação dos Moradores do Serviluz, as trabalhadoras 

dispõe de uma oficina equipada, que oferece as condições favoráveis ao trabalho, têm acesso 

às máquinas de costura, às ferramentas e aos materiais necessários para confeccionar os 

artigos que desejam. O Projeto Brasis conta com: 



 
 

a) sala para produção com 11 máquinas de costura industrial (6 do tipo reta, 1 

reta/zig zag, 3 overlock, 1 goleira) e 5 máquinas doméstica, algumas adaptadas 

para a costura de sintéticos e outras para tecidos leves, existe ainda 1 mesa 

para modelagem e 2 ventiladores de parede; 

b) sala com 1 armário e 1 estante para armazenagem da matéria-prima, das 

ferramentas, dos produtos finais, dos expositores, dos porta-banners, etc.; 

c) bebedouro, cozinha e banheiro completos, também utilizados pelos demais 

projetos do IPOM; 

d) além do apoio de 1 sala para reuniões e de sala com computadores com acesso 

à Internet para pesquisas, exposição de documentários, etc. 

A principal matéria-prima utilizada consiste em resíduos doados ao projeto (lonas 

vinílicas, placas de PVC, tecidos diversos, etc.). Compra-se outros materiais necessários à 

produção como linha, viés, zíper, velcro, botão, etiqueta, etc. Em caso de terceirização de 

serviços, a matéria-prima é fornecida ou pré-determinada pelo contratante. Utiliza-se 

variações de tesouras e de agulhas, trenas, esquadros, réguas, canetas, papel para a 

modelagem, estiletes, agenda, cadernos, óleo para as máquinas, tesoura elétrica para corte, 

ferro de passar, etc. 

Além do esforço do grupo empreendedor, conta-se com o corpo gestor do IPOM, 

uma coordenação geral e uma equipe técnica composta por profissionais variados (secretária, 

no escritório do instituto e in loco, costureira, designer, mecânico, representante, 

administrador, pesquisador, etc.), que atuam a partir da prestação de serviços, do trabalho 

voluntário ou do suporte dos parceiros para transmitir conhecimentos, desempenhar funções 

ou serviços necessários. 

 

4.2.2 Produção 

 

A produção inicia quando todo o material necessário se encontra disponível na 

oficina de beneficiamento, por doação dos resíduos e por compras complementares por parte 

do grupo solidário, que leva em conta a biodegradabilidade dos materiais escolhidos.  

Uma vez em mãos, faz-se a triagem e a limpeza dos resíduos, verificando sua 

qualidade. O cuidado com o armazenamento adequado, evitando amassar, rasgar, riscar ou 

danificá-los de qualquer forma, é indispensável para evitar a perda. 

Para a confecção dos acessórios (bolsas, sapateiras, estojos, portas papel-

higiênicos, etc.), realiza-se o risco dos moldes sobre os trechos de banners e de PVC passíveis 



de reaproveitamento, para cortá-los e, em seguida, costurá-los. Deve-se ser fiel aos moldes 

durante o corte para evitar problemas com a costura, para que as partes se encaixem 

devidamente, não comprometendo a qualidade do que se está confeccionando. 
FIGURA VII – Artigos reciclados produzidos pelo Projeto Brasis. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Logo de início, o grupo se deparou com a necessidade de aprender a planejar o 

uso das lonas plásticas, casando as áreas com o aspecto e o visual desejados com as partes dos 

artigos. Apenas materiais de boa qualidade são utilizados, exigência básica de qualquer 

consumidor. O material de baixa qualidade é destinado ao treino de iniciantes ou para testes 

de definição de novos modelos. Logomarcas de terceiros não são utilizadas. 

Com a prática, percebe-se a importância do zelo na execução de cada etapa. É 

válido desprender maior atenção e tempo para que a tarefa seja bem feita, já diz o ditado 

popular “se tem pressa, vá devagar”, dessa forma, evita-se erros e se adquire produtos com 

qualidade superior. 

Os artigos são padronizados e passam por adaptações até resultar na aprovação do 

modelo final. A cartela de produção se define a partir da participação de voluntários, que 

ensinam novos modelos em oficinas, e por iniciativa do próprio grupo empreendedor, que se 

esforça para desenvolver novas ideias. 

O método de produção tomou forma e segue se transformando de acordo com a 

dinâmica das costureiras, as condições de trabalho local e as oportunidades que surgem. Cada 

trabalhadora desempenha todas as etapas produtivas necessárias. Contudo, quando 

conveniente, pode existir a especialização de funções de forma a acelerar o processo. 

Preocupa-se com o permantente planejamento e a execução de ações para o 

aprimoramento nas técnicas, nos métodos e na capacidade de trabalho, melhorando o 

acabamento da manufatura, diversificando e aumentando a quantidade de peças produzidas. 



 
 

Geralmente, a produção ocorre com maior intensidade no período da tarde dos 

dias úteis da semana, pois a maior parte das trabalhadoras tem de passar as manhãs realizando 

tarefas domésticas ou outros compromissos que as fazem dividir o tempo com o Projeto 

Brasis, como “bicos” (faxina, manicure, catação de recicláveis, vigia de carros, vendedora, 

etc.) para ajudar na renda familiar, reuniões assistencialistas com médicos da comunidade e 

até a participação em outros projetos sociais. Existem outros contratempos que afetam a 

dinâmica da produção, como dificuldades de visão, gravidez, depressão, problemas de saúde 

temporários, pequenos acidentes eventuais a parte do projeto, etc. 

Em relação à dinâmica entre as antigas e as novas costureiras, as mais experientes 

ensinam com boa vontade às aprendizes, reconhecendo que elas mesmas terão sempre o que 

aprender. Em pouco tempo, as iniciantes se tornam capazes de produzir por si, aperfeiçoando 

com a prática a qualidade e a velocidade da costura. É importante o bom acolhimento às 

novas integrantes, que se beneficiam com a aprendizagem acerca do processo produtivo e dão 

retorno ao grupo através de força de trabalho qualificada. 

Ainda não foi estabelecido um valor como referência ao limite da capacidade de 

produção do grupo. Nesse início de experiência, uma costureira consegue produzir entre 20 e 

80 itens por mês, considerando os fatores limitantes (a falta eventual de matéria-prima, de 

equipamentos ou de oportunidade de trabalho, o período necessário à aprendizagem e para 

estabelecer um ritmo propício de produção, outros compromissos, etc.) existentes, 

especialmente, no início de qualquer atividade. 

 

4.2.3 Comercialização 

 

Após a experiência positiva em expor os artigos confeccionados ao público pela 

primeira vez na edição da CasaCor CE 2011, ainda durante o primeiro semestre de execução, 

o Projeto Brasis iniciou o ano de 2012 com a maturidade necessária à inserção no mercado. 

Todavia, pode-se afirmar que a adaptação em relação à cartela de produção, aos preços 

estabelecidos e às demais estratégias de comercialização é uma característica constante. 

Os produtos manufaturados são armazenados até o momento de serem expostos 

em eventos ou distribuídos aos pontos de venda na cidade disponíveis aos grupos registrados 

na Cédula de Economia Solidária da Secretaria de Desenvolvimento Econômico – SDE (loja 

no Centro e quiosque no Terminal do Siqueira). O IPOM é responsável por ecoar parte da 

produção, de forma a arrecadar renda para manter seus projetos. Aceita-se encomendas e a 

terceirização de serviços, quando surge a oportunidade. 



Figura VIII – Grupo Brasis na Loja de Economia Solidária no Centro de Fortaleza. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Baseando-se em pesquisas de mercado, nos custos da produção e do 

empreendimento como um todo e no incremento no valor econômico dos produtos pelos 

benefícios sociais, ambientais e simbólicos oriundos, considerando o conceito de comércio 

justo, determina-se o preço de venda da mercadoria. 

A receita da comercialização reverte integralmente ao projeto, parte se destina à 

mão de obra das costureiras, o restante para mantê-lo funcionando e realizar investimentos. 

Na maioria das vezes, o retorno financeiro ocorre conforme a produção individual e depende 

da dedicação de cada mulher. Entretanto, caso exista a especialização de funções para a 

manufatura de certo produto, o retorno é dividido igualmente entre o grupo ou conforme o 

combinado previamente. 

 

4.2.4 Administrativo 

 

O foco inicial esteve em capacitar tecnicamente o grupo Brasis para a costura, em 

organizar as etapas, o método e em estabelecer um ritmo adequado de produção, ou seja, em 

implantar a atividade produtiva e possibilitar a comercialização dos artigos. A preparação para 

o empreendedorismo socioambiental e a educação crítica para a cidadania iniciaram na 

sequência. Conta-se com o apoio institucional do IPOM, dos parceiros e dos voluntários para 

guiar e auxiliar o grupo solidário na consecução dos objetivos do projeto. 

Evita-se o desperdício de tempo, de recursos e de oportunidades, a ociosidade e a 

dispersão das trabalhadoras, que se mantêm ativas e aprendendo entre as atividades de 

produção, de capacitação (técnica e gerencial) e educativas. O grupo solidário se disponibiliza 

às agendas de terceiros em caso de atividades extraprodutivas. 



 
 

A adesão é voluntária e o vínculo é aberto. Quem se interessar, dentro dos 

requisitos preferenciais, é livre para ir e vir, para escolher os compromissos que vai assumir, 

levando em consideração o seu desempenho em relação às necessidades e às expectativas do 

grupo como um todo. 

O empreendimento de upcycling do Titanzinho consiste em uma forma associativa 

organizada pela autogestão e pela democracia direta, implicando a abolição da propriedade 

privada a partir da socialização do poder, dos recursos, dos meios e das oportunidades de 

trabalho. Os materiais e os equipamentos pertencem ao grupo como uma unidade solidária, 

onde prevalece o direito igualitário sobre os bens comuns, assim como sobre a participação 

nos processos de discussão, formulação, decisão, delegação de funções, execução, 

fiscalização e avaliação, na produção e na gestão. 

Atua-se em conjunto no planejamento estratégico e nas demais responsabilidades 

do empreendimento. Os membros se inserem ativamente para decidir o que vão produzir ou 

os serviços que vão prestar, como vão produzir e o que farão com os resultados. Percebe-se 

como as sócias são suas próprias “patroas” e se tornam corresponsáveis pelas possibilidades e 

dificuldades do empreendimento. 

Somando-se à descentralização do poder e à participação, aparecem como 

princípios de boa governança a transparência (garantindo o acesso à informação em relação à 

prestação de contas, ao contexto das ações pretendidas e os efeitos que devem decorrer dessas 

ações, etc.) e a previsibilidade (onde as políticas de convivência são justas e consistentemente 

aplicadas de forma que se pode prever os resultados e as consequências das próprias ações, 

inclusive quando se viola os acordos) (CORTEGOSO; PORTO, 2007; ROGERS et. al., 

2003). 

 

4.2.5 Capacitação profissionalizante 

 

Assim como qualquer empresa, um programa dessa natureza deve qualificar a 

mão de obra necessária ao próprio funcionamento, de forma a aperfeiçoar seus processos e a 

garantir a autossustentabilidade. “Há uma dependência direta entre oferta e 

educação/treinamento. Ora, em nenhum setor econômico é possível haver uma produção 

pujante, se não houver capacitação de agentes produtivos” (REIS; MARCO, 2009). 

Nessa perspectiva, cria-se oportunidades para a capacitação técnica e 

organizacional ou gerencial dos envolvidos, sendo que, no início das ações empregadas, as 



participantes apresentavam pouca ou nenhuma experiência relacionada à costura e ao 

empreendedorismo. 

A partir de parcerias com instituições públicas e privadas e da participação da 

sociedade civil através do voluntariado, o grupo Brasis participa de cursos e de oficinas de 

temáticas e de duração variadas, com aulas práticas e teóricas, que o prepara para a produção, 

para compreender todo o ciclo produtivo e para administrar o próprio negócio. 

Com o acesso à informação e a experiência adquirida no cotidiano de trabalho, já 

que a prática ensina, trata-se de preparar tais mulheres para a inserção no mercado de trabalho 

formal e a concretização da carreira profissional. 

O aprendizado consiste em uma ação contínua, portanto, a qualificação 

profissionalizante deve estar sempre presente, não se limitando a uma etapa inicial, mas 

acompanhando o desenvolvimento do empreendimento. Sempre dá para ampliar o 

conhecimento e aperfeiçoar os métodos e as técnicas adquiridas. 

 

4.2.6 Educação para a cidadania 

 

Uma das vertentes do Projeto Brasis tem aspecto educativo através da constante 

participação do grupo empreendedor solidário em eventos e atividades como palestras, 

seminários, feiras, oficinas, etc., de propósitos variados, realizados pelo IPOM, por outras 

ONGs, por instituições de ensino, por empresas, por voluntários, etc. 

Entende-se por Educação Ambiental as práticas educativas voltadas à construção 

de competências para assegurar “a integração equilibrada das múltiplas dimensões da 

sustentabilidade - ambiental, social, ética, cultural, econômica, espacial e política - ao 

desenvolvimento do País, resultando em melhor qualidade de vida para toda a população” 

(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2012). 

A partir do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, da perspectiva da 

multi e transdisciplinaridade, do enfoque holístico, dos princípios da liberdade, igualdade, 

justiça, solidariedade, responsabilidade, garante-se o acesso à informação em linguagem 

adequada, contribuindo para o desenvolvimento e o fortalecimento de uma consciência crítica 

capaz de perceber e de apreciar as inter-relações e a interdependência entre os seres humanos, 

suas culturas e seus meios biofísicos. 

Paralelamente à rotina de trabalho, leva-se em conta as conexões entre pobreza, 

“lixo”, geração de renda, economia solidária, gestão ambiental, reciclagem, comércio justo, 



 
 
consumo consciente, não desperdício, mobilização social, cidadania, capitalismo, 

globalização, saúde do planeta, etc. 

Trata-se de uma estratégia para estimular o livre debate sobre a comunidade, a 

cidade, o país, o planeta, suas problemáticas do passado, do presente e do futuro, suas 

alternativas e suas soluções. A reflexão traduz a noção de pertencimento e nos obriga a pensar 

nos limites da Terra e do que consideramos progresso. 

Teoricamente, a educação orienta a demanda do cidadão consciente e responsável, 

por isso, prova-se importante que ele conheça os impactos do modo como vive e se torne 

ciente do papel que deve assumir: deve saber o quanto custa a massa de lixo que gera 

cotidianamente, percebendo o pós-consumo como matéria-prima, resgatando valores através 

do não desperdício, da separação na fonte e do fomento à cadeia da reciclagem, por exemplo 

(AGUIAR; PHILIPPI Jr., 2011; GONÇALVES, 2003). 

Rodrigues (2005) menciona como “ainda é presente a concepção de cidadania 

como uma dádiva do governo, que concede direitos aos cidadãos”. Sente-se necessário que se 

eduque para a construção de uma ecocidadania ativa, que supõe reagir com indignação ante os 

problemas fundamentais da existência, para que o cidadão possa não apenas reconhecer os 

problemas, mas seja apto a decidir, organizar-se e atuar, individual ou coletivamente, na 

realidade socioambiental de um modo comprometido com a vida, com o bem-estar de cada 

um, da sociedade, local e global, e da natureza. 
“Nessa noção de Cidadania, o senso de responsabilidade se amplia. Não podemos 
ignorar a fome, os preconceitos, as guerras, a falta de saúde da Terra. Não podemos 
nos ater a limites geográficos, pois somos povo, somos gente, somos humanos 
independente da cor de nossa pele, do Deus que adoramos ou do idioma que 
falamos. A Terra é única” (RODRIGUES, 2005). 

Daí a indissociabilidade entre educação e cidadania sendo que “essa parceria pode 

tanto atuar em um projeto de manutenção da sociedade que aí está como na transformação da 

mesma” (RODRIGUES, 2005). 
“A educação é apontada ingenuamente como solução para tudo, como se fosse um 
mero instrumento de socialização. Mas é também [...] um instrumento de 
dominação, de manutenção da ideologia hegemônica e dos interesses da classe 
dominante, em luta contra as forças contra-hegemônicas. A educação é um aparelho 
ideológico que se torna palco permanente de conflito entre interesses conservadores 
e libertários [...] enquanto a educação ambiental [...] continuar aceitando o papel de 
disseminadora do discurso oficial [...] sem discutir as causas [...] em suas dimensões 
política, econômica, social e cultural e, sobretudo, persistir na neutralidade 
ideológica, omitindo-se na criação de demandas por políticas públicas voltadas para 
o enfrentamento concomitante dos problemas ambientais e da injustiça social, será 
refém dos interesses alheios à transformação social e se comprometerá com uma 
educação liberal, não progressista” (LAYRARGUES, 2002). 

Nessa perspectiva, o projeto Brasis utiliza a difusão do conhecimento como ação 

permanente pela qual a comunidade tem a tomada de consciência de sua realidade, necessária 



à mudança de valores e de condutas culturais para a reconstrução das relações homem-

homem, sociedade-natureza, sociedade-Estado, sociedade-mercado, prevendo a adoção de 

posturas éticas e de práticas regenerativas, a defesa de direitos, a autodeterminação dos povos 

e o cuidado com o tecido planetário, concretizando a revolução cultural do cotidiano em prol 

da cidadania planetária, da paz e da sustentabilidade (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 

2012; RODRIGUES, 2005).  

 

4.2.7 Atividades extraprodutivas 

 

A participação em eventos e em atividades extraprodutivas retrata estratégia para 

o desenvolvimento do projeto e das pessoas nele envolvidas, apresentando-se como 

responsabilidade do grupo Brasis. Prova-se importante para a capacitação profissional, a 

educação ambiental, o exercício da cidadania, a confraternização e o fortalecimento de 

tradições culturais, a socialização de práticas sustentáveis, a troca de experiências, a difusão 

de conhecimentos, a valoração do trabalho realizado e o maior protagonismo da comunidade. 

Oferece oportunidades de atingir e de fortalecer o vínculo com diversos grupos sociais, de 

atrair investidores, de formar parcerias, de ampliar a divulgação do trabalho realizado, de 

facilitar a comercialização dos artigos confeccionados, de arrecadar renda, etc. 

a) Visita à Associação Pequeno Mundo.  

Data: 07/2011. 

A equipe do IPOM visitou a Associação Pequeno Mundo, que trabalha, 

principalmente, com crianças e adolescentes, mas também desenvolve cursos 

para adultos para o reaproveitamento de material reciclável na confecção de 

bolsas de banners e de vassouras de PET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Figura IX – Sala de costura da Associação Pequeno Mundo.  

  
Fonte: Elaboração própria. 

b) Oficina de Modelagem. 

Facilitadora: Letícia Jerônimo, estudante de graduação em Estilismo e Moda. 

Data: 08/2011. 

Carga horária: 8h/aula. 

Público alvo: Grupo empreendedor solidário de upcycling do Titanzinho. 

Local: Associação de Moradores do Serviluz. 

Programa: “Onda de Voluntários”. 

A comunidade foi contemplada com a realização de uma oficina de 

capacitação técnica em modelagem de bolsas. O grupo solidário escolheu o 

primeiro modelo para dar início às atividades de produção. Cada mulher fez o 

próprio molde para usar quando conveniente. Após o desenho do molde e o 

corte das lonas plásticas, deu-se início a prática de costura. 
Figura X – Oficina de modelagem. 

 
Fonte: Elaboração própria. 



c) Casa Cor CE + I IPOM Meeting Show. 

Data: 10/2011. 

Público Alvo: Sociedade civil. 

A Casa Cor CE cedeu espaço para a realização do I IPOM Meeting Show, que 

envolveu a realização de uma exposição fotográfica sobre os projetos 

desenvolvidos e a vida no Serviluz, de um bazar com produtos 

confeccionados, de um leilão beneficente, de uma apresentação do “Kata do 

surfe” e de maracatu. Os produtos do Projeto Brasis foram expostos pela 

primeira vez ao público nesse evento e obtiveram boa aceitação. 
Figura XI – I IPOM Meeting Show na Casa Cor CE 2011. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
 



 
 

d) Natal IPOM. 

Data: 12/2011. 

Público Alvo: Famílias atendidas pelos projetos do IPOM. 

Local: Comunidade do Titanzinho. 

Além de celebrar valores vinculados, especialmente, ao amor, à fraternidade e 

à solidariedade, o evento simboliza o fim da jornada anual do Projeto Brasis, 

assim como das demais atividades do IPOM. 
Figura XII – Confraternização do Natal do IPOM na praia do Titanzinho. 

 
Fonte: Acervo do Instituto Povo do Mar - IPOM. 

e) Oficina de Furoshiki. 

Facilitadora: Ana Izabel Barbosa Pereira, bióloga. 

Data: 01/2012. 

Carga horária: 4h/aula. 

Público alvo: Grupo empreendedor solidário de upcycling do Titanzinho. 

Local: Associação de Moradores do Serviluz. 

Programa: “Onda de Voluntários”. 

O grupo Brasis aprendeu a confeccionar dois modelos de bolsas de tecido 

feitas com nós, segundo a técnica japonesa do Furoshiki. 
 
 
 
 
 
 
 



Figura XIII – Oficina de Furoshiki. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

f) Bazar Rouge Carmin. 

Data: 03/2012. 

Público Alvo: Sociedade civil.  

A butique Rouge Carmin cedeu espaço em seu bazar sazonal para a 

apresentação do IPOM e a exposição dos artigos do Projeto Brasis. 
Figura XIV – Bazar Rouge Carmin. 

 
Fonte: Acervo do Instituto Povo do Mar - IPOM. 

g) Desfile Outono/Inverno ANAMAC. 

Data: 04/2012. 

Público Alvo: Sociedade civil. 

A butique Anamac cedeu espaço em seu evento sazonal para a apresentação 

do IPOM e a exposição dos artigos do Projeto Brasis. 
 
 



 
 
Figura XV – Desfile Anamac Outono/Inverno 2012 

 
Fonte: Acervo do Instituto Povo do Mar - IPOM. A famosa “blogueira” de moda, Thássia Naves, com sua bolsa 
confeccionada pelo grupo Brasis, ao lado do Presidente e do Vice-Presidente do IPOM, à direita, Paulo Eduardo 
Montenegro e Henrique Marinho, à esquerda. 

h) Oficina de upcycling: Mobília de PET. 

Facilitadora: Larissa Campos Mesquita, estudante de graduação em 

Arquitetura e Urbanismo. 

Data: 05/2012. 

Carga horária: 4h/aula. 

Público alvo: Grupo empreendedor solidário de upcycling do Titanzinho. 

Local: Associação de Moradores do Serviluz. 

Programa: “Onda de Voluntários”. 

Aprendeu-se a confeccionar um banco com garrafas PET, cuja capa foi feita 

com o reaproveitamento de pôsteres de filmes. 
Figura XVI – Oficina de mobília feita com PET. 

 
Fonte: Elaboração própria. À esquerda, ocorre a montagem das unidades funcionais de PET, à direita, o banco 
pronto está sendo utilizado. 



i) Dia das Mães. 

Facilitadora: Ananda Kaur, professora do Espaço Clara Luz. 

Data: 05/2012. 

Público alvo: Mães dos projetos do IPOM, acessível à comunidade do 

Serviluz. 

Local: Associação de Moradores do Serviluz. 

Programa: “Onda de Voluntários”. 

Para celebrar o dia das mães, o IPOM preparou a saudável experiência de uma 

aula de Kundalini Yoga para a comunidade. 
Figura XVII – Aula de Kundalini Yoga para celebrar o dia das mães. 

 
Fonte: Acervo do Instituto Povo do Mar - IPOM. 

j) Seminário de Diagnóstico Participativo: Refletindo a Cadeia Produtiva e 

Identificando Prioridades para os Empreendimentos Produtivos. 

Facilitador: SDE. 

Data: 05/2012. 

Público alvo: Grupos de economia solidária do Ceará. 

Local: Igreja Evangélica Adonai. 

Parte do “Projeto Escola de Economia Solidária – Formar e Organizar para a 

Economia Solidária”, a SDE realizou tal seminário para a capacitação 

organizacional dos grupos solidários cearenses. 

k) Seminário Integrador III – PRODEMA UFC. 

Data: 06/2012. 

Público alvo: Alunos do curso de Mestrado e de Doutorado do PRODEMA. 

Local: Auditório do Centro de Ciências, Campus do Pici, UFC. 

A partir do convite da Coordenação do Programa Regional de Pós-Graduação 

em Desenvolvimento e Meio Ambiente - PRODEMA da Universidade Federal 



 
 

do Ceará - UFC, o IPOM participou do “Seminário Integrador III”, disciplina 

obrigatória do curso de Mestrado, como integrante da mesa “Economia 

Solidária” para abordar o tema “A experiência do Instituto Povo do Mar no 

Terceiro Setor”. 
Figura XVIII – Seminário Integrador III do PRODEMA-UFC. 

 
Fonte: Elaboração própria. Palestra de Aldemir Calunga, representante do corpo gestor do IPOM. 

l) Sorteio virtual de kits do IPOM. 

Data: 06/2012. 

Público alvo: Público que acessa as redes sociais (facebook e twitter). 

O IPOM realizou o sorteio de 4 kits contendo: 1 camiseta e 1 ecobag. 2 kits 

foram sorteados através do facebook pela fan Page/IPOMuser e 2 pelo Twitter 

@IPOMpovodomar. 
Figura XIX – Vencedores do sorteio virtual de kits do IPOM. 

 
Fonte: Acervo do Instituto Povo do Mar - IPOM. 
 
 



m) Bazar Desapego Solidário. 

Data: 07/2012. 

Público alvo: Sociedade civil. 

Local: Ideal Clube. 

O IPOM realizou um bazar de forma a divulgar seus projetos, expor os artigos 

Brasis, arrecadar renda, formar novas parcerias, etc. 
Figura XX – Bazar Desapego Solidário 

 
Fonte: Acervo do Instituto Povo do Mar - IPOM. 

n) Ato Ecumênico em Ação de Graças pela formatura de 2012.1 dos alunos de 

graduação do curso de Administração da Faculdade 7 de Setembro - FA7. 

Data: 07/2012. 

Público Alvo: Sociedade civil. 

Local: FA7. 

Mobilizados pela aluna Iara Vera, que conheceu o Projeto Brasis através da 

Internet, a turma de administração da FA7 doou os banners utilizados na 

apresentação dos trabalhos de conclusão do curso, além ter criado uma 

campanha para receber mais material de quem quer que tenha se sensibilizado 

com a causa e possuísse meios de contribuir. Durante a cerimônia, houve 

apresentação do IPOM, além de espaço para a exposição dos artigos do 

Projeto Brasis. 

 

 

 

 

 

 



 
 
Figura XXI – Ato Ecumênico em Ação de Graças pela formatura dos alunos de administração da FA7. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

o) Oficina de upcycling: Confecção de carteiras. 

Facilitadora: Catarina de Mesquita Leite, jornalista.  

Data: 08/2012. 

Carga horária: 4h/aula. 

Público alvo: Grupo empreendedor solidário de upcycling do Titanzinho. 

Local: Associação de Moradores do Serviluz. 

Programa: “Onda de Voluntários”. 

Aprendeu-se a confeccionar um modelo de carteira que pode ser feita com 

diversos materiais recicláveis, no entanto, utilizou-se tetra pak e banners.  
Figura XXII – Oficina de confecção de carteiras. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
 
 
 
 
 



p) II Encontro SESC Povos do Mar. 

Data: 08/2012. 

Público alvo: 20 municípios cearenses, representados por 86 comunidades 

litorâneas. 

Local: Colônia Ecológica SESC Iparana. 

Tema: “Socialização das Práticas e Saberes das Comunidades Litorâneas”. 

O evento teve o objetivo de dar visibilidade e de valorizar as comunidades 

tradicionais de pescadores, quilombolas e indígenas do litoral cearense a partir 

de apresentações artísticas, de exposições e vendas de artesanatos e de 

comidas regionais, de oficinas social e ambientalmente educativas e de rodas 

de conversa, favorecendo o intercambio cultural e o laço afetivo entre as 

comunidades. O Serviluz foi representado pelo IPOM, onde o grupo Brasis 

participou da tenda temática “Meio Ambiente e Sustentabilidade”. 
Figura XXIII – II Encontro SESC Povos do Mar. 

 
Fonte: Acervo do Instituto Povo do Mar - IPOM. 

q) Oficina do Programa de Gestão Empresarial do IPOM. 

Facilitador: NetPhenix Gestão Empresarial. 

Data: 08/2012. 

Público alvo: Equipe gestora, coordenadores e professores do IPOM. 

Local: Escritório do IPOM. 

A atividade teve a finalidade de desenvolver, implantar e disseminar o modelo 

de gestão escolhido para a ONG de forma a garantir a eficiência e a eficácia 

das estratégias utilizadas, para que se possa planejar, organizar, executar, 

controlar, analisar, propor ações de melhoria e aperfeiçoar os processos de 

trabalho. 
 
 



 
 
Figura XXIV – Oficina de gestão empresarial para a equipe do IPOM. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

a)  “III SIPAT+” da Ceará Diesel S/A  

Data: 09/2012. 

Público alvo: Funcionários da Ceará Diesel. 

Local: Ceará Diesel. 

Tema: "Segurança e Meio Ambiente lado a lado com você". 

O setor SMS – Segurança, Meio Ambiente e Saúde e CIPA da Ceará Diesel 

S/A solicitou a participação do IPOM em seu evento visando compartilhar e 

estimular práticas sustentáveis com os funcionários da empresa. 
Figura XXV – III SIPAT+ da Ceará Diesel S/A. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

b) Curso de “Corte e costura em couro” 

Facilitador: “Projeto Escola de Economia Solidária” da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico – SDE, Prefeitura de Fortaleza. 



Período: 01/10 – 13/11/2012. 

Carga horária: 120h/aula.  

Público alvo: Grupos de economia solidária de Fortaleza. 

Local: Centro Social Urbano – CSU do Conjunto Ceará. 

O curso técnico forneceu o material didático, que incluiu a matéria-prima para 

a costura e apostila teórica e ilustrativa, e o vale transporte para as aulas. O 

grupo Brasis aprendeu moldes e técnicas para costurar diferentes bolsas. 
Figura XXVI – Curso de corte e costura em couro. 

 
Fonte: Maria Lucia Moura da Silva. Costureira Brasis captura imagens das aulas práticas e dos produtos 
confeccionados no curso de corte e costura em couro. 

c) SEIN 2012 

Data: 10/2012. 

Público alvo: Doutorandos e mestrandos do PRODEMA da UFC e da UFPI, 

mas acessível ao público.  

Local: Campus do Pici, UFC. 

Tema: “Interdisciplinaridade nas Ciências Ambientais” 

O Projeto Brasis participou do “XVII Seminário de Integração II”, “III 

Seminário de Tese I” e “II Seminário de Tese II” realizado pelo PRODEMA-

UFC, com a participação da Universidade Federal do Piauí - UFPI. 
Figura XXVII – SEIN PRODEMA-UFC. 

 
Fonte: Elaboração própria. 



 
 

d) Filmagem do curta “IPOM – Fabricantes da verdadeira mudança”.  

Data: 11/2012.  

Disponível em: www.youtube.com. 
Figura XXVIII – Filmagem do Projeto Brasis para o curta “IPOM – Fabricantes da verdadeira mudança”. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

e) Casa Cor CE + II IPOM Meeting Show. 

Data: 11/2012. 

Público Alvo: Sociedade civil. 

A Casa Cor CE cedeu espaço para a realização do II IPOM Meeting Show, 

que envolveu a celebração dos dois anos da instituição, o 2º Leilão 

Beneficente do IPOM, a exposição de vídeos que retrata a comunidade e os 

projetos, uma apresentação de maracatu pelas crianças do Titanzinho e um 

bazar com os produtos confeccionados. 
Figura XXIX – II IPOM Meeting Show na Casa Cor CE 2012 

 
Fonte: Acervo do Instituto Povo do mar - IPOM. 



f) Curso de “Modelagem e metragem, estrutura do desenho e detalhes da 

indumentária”. 

Facilitador: “Projeto Escola de Economia Solidária” da SDE, Prefeitura de 

Fortaleza. 

Período: 19/11 – 30/11. 

Carga horária: 40h/aula. 

Público alvo: Grupos de economia solidária de Fortaleza. 

Local: Centro Social Urbano – CSU do Conjunto Ceará. 

O curso técnico forneceu o material didático, que incluiu a matéria-prima para 

a costura e apostila teórica e ilustrativa, e o vale transporte para as aulas.  
Figura XXX – Entrega de certificados do curso “Modelagem e metragem, estrutura do desenho e detalhes da 
indumentária”. 

 
Fonte: Rosa Helena dos Santos. Costureira Brasis registra o momento em que a companheira do projeto, Maria 
Lucia Moura da Silva, recebe o seu certificado de conclusão do curso. 

g) Curso de “Corte e costura” 

Facilitador: “Projeto Escola de Economia Solidária” da SDE, Prefeitura de 

Fortaleza. 

Período: 31/10 – 6/12.  

Carga Horária: 96h/aula. 

Público alvo: Grupos de economia solidária de Fortaleza. 

Local: Centro Social Urbano – CSU do Conjunto Ceará. 

O curso técnico de costura em tecidos leves forneceu o material didático, que, 

além da matéria-prima, incluiu apostila teórica e ilustrativa, e o vale transporte 

para as aulas. 
 
 



 
 
Figura XXXI – Turma do curso de corte e costura com os certificados de conclusão em mãos. 

 
Fonte: Maria Lucia Moura da Silva. 

h) Reuniões do grupo solidário Brasis com a equipe da SDE para o 

monitoramento do grupo produtivo, a avaliação e o encerramento do “Projeto 

Escola de Economia Solidária”.  

Data: 12/2012. 

Público alvo: Integrantes do Projeto Brasis que participaram dos cursos 

oferecidos pela SDE. 

Local: Associação de Moradores do Serviluz. 

i) Visita à ONG “Tem Quem Queira” 

Data: 12/2012. 

O IPOM, representado pelo presidente, Paulo Eduardo Montenegro, e vice-

presidente, Henrique Marinho, visitou a ONG “Tem Quem Queira”, 

experiência bem sucedida semelhante ao Projeto Brasis, que teve início em 

2008 e apresenta três oficinas de costura no Rio de Janeiro para o 

beneficiamento de lonas. Além de criar postos de trabalho na comunidade, o 

projeto acolhe detentos nos regimes fechado, semiaberto, aberto e liberdade 

assistida, além daqueles que já conquistaram a liberdade e precisam retomar 

suas vidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura XXXII – Trabalho na ONG Tem Quem Queira 

 
Fonte: Acervo Tem Quem Queira (2013).  

aa) Natal IPOM.  

Data: 12/2012. 

Público Alvo: Famílias atendidas pelos projetos do IPOM. 

Local: Comunidade do Titanzinho. 

Além de celebrar valores vinculados, especialmente, ao amor, à fraternidade e 

à solidariedade, o evento simboliza a conclusão das atividades anuais do 

Projeto Brasis e do IPOM como um todo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Figura XXXIII – Natal do IPOM. 

 
Fonte: Acervo do Instituto Povo do Mar - IPOM. 
 

4.2.8 Publicações e mídia 
 

Produções acadêmicas: 

a) Dissertação de Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente do Programa 

Regional de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente - 

PRODEMA da Universidade Federal do Ceará – UFC, 2013. 

Título: “Empreendimento solidário de beneficiamento de resíduos recicláveis 

(upcycling) do Titanzinho, Serviluz, Fortaleza-CE”. 

Autora: Beatriz Chagas de Mesquita (MESQUITA, B. C.). 

b) Monografia de especialização em Educação Ambiental da Pós-Graduação da 

Universidade Estadual do Ceará – UECE, 2012. 



Título: “Olhares e percepções ambientais sobre a praia do Titanzinho – 

Fortaleza, CE”. 

Autora: Ana Izabel Barbosa Pereira (PEREIRA, A. I. B.). 

Programa: “Onda de Voluntários”. 

c) Apresentação oral e em painel no XVI Seminário Regional Integrador em 

Desenvolvimento e Meio Ambiente, 2011, João Pessoa. 

Título: “Empreendedorismo solidário de upcycling para o desenvolvimento 

sustentável do Titanzinho, Serviluz, Fortaleza-CE”. 

Autora: Beatriz Chagas de Mesquita (MESQUITA, B. C.). 

ISBN 978-85-7539-653-7.  

O PRODEMA é composto por a Universidade Federal do Ceará - UFC, a 

Universidade Federal da Paraíba - UFPB, a Universidade Estadual da Paraíba 

- EUPB, a Universidade Federal do Piauí - UFPI, a Universidade Federal de 

Pernambuco - UFPE, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte - 

UFRN, a Universidade Federal de Sergipe - UFS e a Universidade Estadual de 

Santa Cruz - UESC, na Bahia. A Universidade Federal da Paraíba sediou, em 

João Pessoa, nos dias de 03 a 06 de outubro de 2011, o “XVI Seminário 

Regional Integrador em Desenvolvimento e Meio Ambiente”, o “XI Encontro 

de Mestres” e o “I Seminário de Tese I”, com o tema “Gestão Participativa e 

Sustentabilidade Socioambiental”. 

Revistas e sítios eletrônicos: 

a) Revista “InVoga” 

Título: “É nessa onda que eu vou!”. 

Publicação: jun/jul/ago. 2012, p. 168-171, ano 4, n. 14, Fortaleza. 

Público alvo: Interessados em Moda. 

Disponível em: www.invogabrasil.com.br 

b) Revista “Nosso Setor” 

Título: “Resgate da cidadania para o povo do Serviluz” 

Publicação: abril/maio 2012, p. 90-93, ano 5, n. 17, Fortaleza. 

Público alvo: Empresários. 

Disponível em: www.portalredebrasil.com.br/images/edicoes/2012/Abril/ 

c) Título: “Empreendedorismo solidário e a experiência do IPOM”  

Publicação: 21/11/2011. 

Público alvo: Sociedade civil. 



 
 

Disponível em: www.highfortal.com.br. 

Programas de TV: 

a) “Gente na TV” 

Emissora: TV Jangadeiro. 

Data em que foi ao ar: 24/05/2012. 

Disponível em: www.jangadeiroonline.com.br/videos/gente-na-tv/veteranos-

do-surf-empenhados-em-um-futuro-melhor-das-criancas/ 

b) “Estilo e Você” 

Emissora: TV Diário. 

Data em que foi ao ar: 05/09/2012. 

Filmes: 

a) “IPOM – Fabricantes da verdadeira mudança”, 2012. 

Disponível em: www.youtube.com 

 

4.2.9 Avaliação 

 

A aferição dos resultados é uma decorrência natural da gestão responsável de 

qualquer projeto. Como feedback das ações executadas, prova-se fundamental por detectar 

dificuldades e facilidades, construir aprendizagens, evitar erros, corrigir ações, ajudar a 

descobrir conquistas que passariam despercebidas, comunicar resultados, mobilizar recursos e 

planejar o futuro, pois “quando medimos os efeitos da nossa ação, passamos a ter uma noção 

clara dos efeitos dos nossos esforços” (UNIVERSIDADE DO PARLAMENTO CEARENSE, 

2012). 
“A avaliação cria mecanismos para saber como as coisas estão indo, o que está 
dando certo ou não, o que está saindo como planejado ou não. Permite-se 
acompanhar a evolução do trabalho, medir seu impacto e saber em que medida o 
projeto alcançará ou alcançou seus objetivos, que mudanças produzirá ou produziu e 
quais são os efeitos secundários” (UNIVERSIDADE DO PARLAMENTO 
CEARENSE, 2012). 

Além do levantamento de opiniões ou dos conceitos de erro e acerto, adotando, 

sem negar os limites, um olhar sobre as potencialidades, o processo de avaliação melhor 

elucida a realidade, oferece subsídio à elaboração ou à reformulação de estratégias, minimiza 

os problemas e resulta em melhorias às condições do e no trabalho, criando condições para 

um “clima harmônico”, apresentando “impacto direto na autoestima da equipe, que, por 

vezes, desenvolve suas tarefas cotidianas sem compreender a extensão dos efeitos positivos de 

sua contribuição” (FERNANDES; ROZENOWICZ; FERREIRA, 2004). 



O que merece maior atenção corresponde a identificar os parâmetros (os 

indicadores) que permitam medir, acompanhar e avaliar os resultados. Benefícios sociais, 

ambientais ou simbólicos dificilmente podem ser convertidos em unidades monetárias, uma 

vez que não há preço para a vida. A falta de métricas para a multidimensão do 

empreendedorismo socioambiental faz com que não tenhamos a percepção clara de sua 

extensão e importância. 

O processo de avaliação do Projeto Brasis envolve questões sobre a eficiência, a 

eficácia e a efetividade do empreendimento de upcycling do Titanzinho, investiga-se a 

atuação da equipe técnica e gerencial da instituição proponente, o IPOM, a participação e a 

dinamicidade do grupo solidário nas responsabilidades, e suas relações interdependentes, a 

qualidade do serviço prestado, o ambiente onde a tecnologia é aplicada (a oficina de costura), 

os princípios e os métodos de produção e de gestão, a relação tempo x recursos x benefícios, a 

comercialização dos artigos, levando em consideração a variedade, o preço e a acessibilidade 

ao consumidor, as estratégias de comunicação, o retorno financeiro ao grupo de trabalhadoras, 

a quantidade, a qualidade, a temática, o conteúdo, a duração, a aprendizagem, a 

acessibilidade, a opinião do grupo solidário em relação às atividades extraprodutivas voltadas 

à qualificação profissional e à educação ambiental, os programas institucionais, a percepção 

dos atores sobre os vários conceitos trabalhados, etc., enfim, as conquistas, as pendências, as 

expectativas e os impactos relacionados às ações empreendidas, permitindo analisar a 

viabilidade processual, ambiental, sociocultural e econômica do projeto. 

Após a sistematização, o estudo, a correlação e a interpretação das informações 

coletadas, faz-se necessário discutir os resultados da avaliação entre o grupo de trabalhadoras, 

a equipe do IPOM, assim como enviá-los como feedback aos parceiros e disponibilizá-los à 

sociedade como um todo. 

 

4.3 A sustentabilidade do Projeto Brasis 

 

Sustentabilidade é uma palavra de muitos conceitos e que pode ser vista sobre 

diferentes e até contraditórios pontos, constituindo mais “uma questão de grau e de 

perspectiva temporal” (DERNADIN, 2003). Contudo, independente do enfoque abordado, 

consiste em critério obrigatório de forma a assegurar as condições necessárias para a 

continuidade em longo prazo das ações e a melhoria da qualidade dos serviços prestados, 

minimizando os efeitos prejudiciais e otimizando os benefícios para a sociedade e para o meio 



 
 
ambiente. Na prática, é a realidade local que define as diretrizes (BARBOSA, 2010; 

ROGERS et. al., 2003). 

A sustentabilidade organizacional ou processual corresponde aos princípios e às 

regras adotadas, às estratégias de gestão e à atuação articulada que evitam o desperdício de 

recursos (materiais, tempo, conhecimento, força de trabalho, credibilidade, dinheiro), 

demonstrando efetividade, eficiência e eficácia nas ações (OLIVEIRA, 2004; REIS; 

DEHEINZELIN, 2008). Considerando que as soluções para os problemas do 

desenvolvimento devem ser economicamente lucrativas, socialmente aceitáveis e 

ambientalmente compatíveis, essas três dimensões principais também devem ser analisadas 

para medir o sucesso de um projeto (ROGERS et. al., 2003; THIOLLENT; SILVA, 2007; 

ZIONI, 2011). 

 

4.3.1 Sustentabilidade Processual 

 

Em relação ao desenvolvimento de projetos com finalidade social e/ou ambiental, 

Castel (1998 apud LEITE, 2009) atenta ao fato que “poucas realizações desse tipo são 

inovadoras ou portadoras de futuro e que, ao contrário, elas são em geral pouco visíveis 

socialmente, não logrando ultrapassar o estágio da experimentação”. 

Casos que não confirmam a possibilidade de autossuficiência organizacional, 

referentes à gestão, ocorrem com frequência, mantendo-se dependentes indefinidamente dos 

apoiadores, tornando o apoio um projeto assistencialista (GONÇALVES, 2003). Souza Santos 

(2002 apud LEITE, 2009) afirma que, comumente, as associações se desintegram quando é 

interrompida a ajuda externa. 

“O crescimento de movimentos associativos tem gerado a necessidade prática de 

enfrentar os desafios de gestão correspondentes” (MACHADO; MACHADO, 2008 apud 

SILVA, 2012). “Um projeto, por mais bem concebido que seja, contenha objetivos de alta 

significância, disponha de recursos suficientes e demais fatores positivos, jamais terá sucesso 

se seu gerenciamento não for eficaz, [...] se sua administração não for competente” 

(UNIVERSIDADE DO PARLAMENTO CEARENSE, 2012). 

Ciente das vantagens da cooperação entre a administração pública, a iniciativa 

privada, o Terceiro Setor e a sociedade civil, ou seja, o Governo, os empresários, os agentes 

socioambientais e formadores de opinião, os voluntários e os consumidores, o Projeto Brasis 

planeja e executa ações propiciando a articulação de parceiros que se complementam em suas 

diversas formas de participação, que ajudam e são ajudados, formando uma rede que facilita a 



consolidação do empreendimento e a conquista dos objetivos. Chiva et. al. (2006) comenta 

que quando bem apoiadas, a maioria das organizações apresentam sustentabilidade notória. 

 

4.3.1.1 Ambiente de trabalho 

 

Necessita-se de um ambiente de trabalho harmônico e seguro, que propicie as 

condições adequadas à produção.  

A quantidade e o estado dos maquinários disponíveis limitam o número de 

trabalhadoras ativas ao mesmo tempo, a força de trabalho empregada e, portanto, a 

capacidade de produção. 

 A ausência de conhecimento inicial em relação ao manuseio correto das 

máquinas de costura faz com que o equipamento se desregule ou quebre com maior 

frequência e/ou facilidade. 

A falta de espaço e de armários adequados para armazenar os materiais e os 

produtos finais pode atrapalhar a organização do empreendimento e até atrair animais. “Tem 

muito entulho e a gente acha até catita e escorpião”, disse o grupo em certo momento de 

desorganização. 

Prova-se importante investir na constante manutenção (regulação, troca de peças, 

limpeza, lubrificação, etc.) e aquisição de equipamentos (máquinas e ferramentas modernas e 

especializadas), mas também na capacitação do grupo produtivo para que conheça o que 

utiliza.   

Melhorias no local e nas condições de trabalho devem ocorrer sempre que 

possível, de forma a oferecer infraestrutura favorável à atividade produtiva (cadeiras 

adequadas, iluminação, ventilação, etc.). Embora prejudiquem momentaneamente a 

organização e o ambiente adequados ao trabalho, os distúrbios ocasionados pelas reformas são 

temporários e os benefícios seguintes predominam. 

 

4.3.1.2 Logística para aquisição de materiais recicláveis 

 

Depende-se de um bom programa de logística de aquisição e uso de recursos entre 

as várias possibilidades de forma a produzir o máximo de benefícios. 

A quantidade de matéria-prima disponível deve suprir a demanda e a capacidade 

de produção do grupo. É preciso dedicação no planejamento e na articulação de parceiros para 

a coleta dos resíduos passíveis de reaproveitamento, de modo que possam instituir uma rede 



 
 
solidária e responsável que oferece o destino correto aos seus resíduos, uma necessidade atual 

e obrigação das empresas, que, muitas vezes, apresentam dificuldades em encontrar 

alternativas para o problema. Nas cidades, estão disponíveis inúmeras opções de parceiros e 

tipos de parcerias. 

Caso as doações não supram as necessidades do empreendimento, é válida a 

compra dos recicláveis, especialmente, quando provêm de associações ou de cooperativas de 

catadores (de preferência, do entorno na comunidade) ou quando trazidos pela própria 

população local. 

A experiência do Titanzinho comprovou que pode haver resistência quanto ao tipo 

de material disponível para reutilização. Algumas pessoas, mesmo sem outras opções, 

recusaram-se a trabalhar com as lonas vinílicas por considerarem-nas duras e incômodas. 

Conforme o desenvolvimento do projeto, deve-se formar diversos grupos para o 

reaproveitamento de diferentes tipos de resíduos. Dessa forma, existiriam opções de escolha 

para trabalho e o melhor aproveitamento da força produtiva da comunidade. 

 

4.3.1.3 Estratégias de comercialização 

 

Um bom programa de escoamento da produção se prova fundamental para 

explorar as oportunidades de demanda e estimular a oferta do grupo Brasis. 

O incremento da comercialização vem com investimentos no setor de vendas, a 

realização de pesquisas de mercado, a definição de uma cartela de produção sazonal 

(coleções), o planejamento do preço e da distribuição dos artigos, levando em consideração o 

grupo social a que pertencem os consumidores, o suporte de um bom programa de 

comunicação, etc. 

 

4.3.1.4 Programa de comunicação 

 

A comunicação de um projeto de tal porte, indispensável para a identificação e a 

divulgação do trabalho e dos produtos confeccionados, trata-se de importante estratégia 

comercial, dando visibilidade e aumentando a demanda pelos produtos ou serviços 

sustentáveis prestados, promove a filosofia, os métodos, os programas e os êxitos do projeto, 

incentiva e facilita a participação, fortalece o envolvimento de setores da sociedade, que 

devem ser reconhecidos e valorizados, traduz o feedback das avaliações, do que está sendo 

realizado, dos benefícios conquistados, etc. Considerando tamanha influência, é preciso 



encontrar os canais apropriados para trabalhá-la de forma eficaz (THIOLLENT; SILVA, 

2007). 

Atualmente, conta-se com a assessoria de imprensa realizada pela empresa 

Reimagine, que atende o IPOM como um todo. Logo quando as condições permitirem, deve-

se consolidar um setor específico, com uma equipe profissional especializada destinada à 

comunicação interna e externa do Projeto Brasis. 

 

4.3.1.4.1 Marketing socioambiental 

 

“Esperar a sustentabilidade ser atingida pelo mercado, através da ação voluntária 

do consumidor verde, não é uma atitude realista” (LAYRARGUES, 2002). Utiliza-se do 

marketing socioambiental para atingir número crescente de pessoas, de grupos sociais e de 

instituições, sensibilizando-os para que cada vez mais participem da causa. 

Além das características intrínsecas dos acessórios manufaturados, como sua 

multiutilidade, design, qualidade, exclusividade, etc., o marketing socioambiental leva em 

consideração as propriedades sociais, ambientais, econômicas e culturais resultantes de 

experiências produtivas que se voltam ao bem estar no trabalho, à valorização da comunidade, 

à proteção ambiental, à reciclagem, ao consumo consciente, à prática de preços justos, ao 

desenvolvimento sustentável, etc. (HOFFMANN; NISHIDA, 2009). 

Preocupa-se em trabalhar a relação entre a esfera privada do consumidor e do 

empresário e a esfera pública do cidadão, mostrando que a responsabilidade de preservar os 

recursos escassos é de todos, que um artigo ecologicamente correto, não agressivo ao meio 

ambiente é mais saudável para o consumo, assim como as condições de trabalho centradas no 

ser humano, em vez do lucro (HOFFMANN; NISHIDA, 2009). 

A partir da conscientização, surge o ator social, dotado de ética e de 

responsabilidade, capaz de escolher o que considera importante, com o que se identifica, 

como e com quem quer estabelecer trocas, acreditando na força que sua atitude individual 

provoca ao coletivo, enquanto contribui para um tipo de produção e de consumo consciente 

(REIS; MARCO, 2009). 

 

4.3.1.4.2 Divulgação 

 

Informações, acontecimentos, notícias, imagens, vídeos, contatos, etc. 

relacionados ao Projeto Brasis se encontram disponíveis nas seguintes formas: 



 
 

a) Site: www.ipompovodomar.org.br 

b) Blog: www.ipompovodomar.org.br/blog 

c) Redes sociais: Facebook/IPOMUSER e Twitter/ipompovodomar. 

d) Placa de identificação In loco. 

e) Banners para exposição em eventos. 

f) Folders para distribuição em eventos. 

g) TAGs explicativas que acompanham os produtos. 

h) Expositores. 

i) Vídeos: disponíveis para visualização no www.youtube.com. 

A equipe Brasis está atenta quanto às oportunidades de publicação e de mídia, aos 

realise para a imprensa, aos encontros acadêmicos, às revistas, aos jornais, aos programas de 

TV, etc. A realização e a participação em eventos extraprodutivos diversos, de reuniões com 

lideranças comunitárias e de encontros com a população local também são importantes para a 

divulgação, a credibilidade, o sucesso e a ampliação do projeto. 

 

4.3.1.5 Recursos humanos 

 

Além da construção de uma boa relação entre a instituição proponente, o público 

atendido, a comunidade alvo e os parceiros, a realização de ações permanentes para o 

aperfeiçoamento técnico e organizacional se encontra entre as principais demandas de 

empreendimentos econômicos solidários. 

Procura-se facilitar o envolvimento e o comprometimento dos moradores do 

Titanzinho e dos colaboradores com os ideais e as atividades do Projeto Brasis de forma a 

aproveitar ao máximo a infraestrutura e os resíduos recicláveis disponíveis, as oportunidades 

de trabalho e a participação comunitária. 

O desenvolvimento do empreendimento de upcycling, junto à formação 

profissional de mães do Serviluz e à orientação educativa para a formação de uma consciência 

holística, depende de uma equipe multidisciplinar qualificada, capaz de transmitir ao público 

atendido o conhecimento que esse necessita, acelerando o processo de aprendizagem. 

O Projeto Brasis necessita da atuação de profissionais nas mais diversas funções 

(costura, desing, administração, vendas, comunicação, pesquisa, manutenção de 

equipamentos, motorista, etc.). É preciso investir em treinamentos e incentivar a atuação dos 

que compõem a equipe produtiva, técnica e gerencial do projeto (através de prêmios, de 

patrocínios para o desenvolvimento ou a apresentação de trabalhos, etc.), formando um time 



sólido, competente e crescente. À medida que se encontram preparados, as funções do 

empreendimento devem ser assumidas por moradores da comunidade atendida. 

Como prioridade estratégica para as atividades produtivas, precisa-se de uma 

costureira experiente que saiba manusear os maquinários utilizados e desenvolver novos 

modelos de artigos, para atuar como professora e supervisora do grupo Brasis, 

acompanhando-o em suas tarefas diárias, auxiliando a organização e o trabalho das 

integrantes aprendizas e das costureiras já qualificadas focadas na produção. 

Logo quando possível, deverá ser criado um setor responsável por realocar as 

trabalhadoras mais experientes ao mercado de trabalho formal, a partir do contato com 

empresas e sindicatos especializados, de forma a possibilitar a rotatividade do público 

atendido, enquanto se garante a segurança profissional das novas costureiras formadas pelo 

projeto. Já se viveu a experiência de contratação por empresa local. 

 

4.3.1.6 Programas institucional 

 

Os programas do IPOM foram criados visando suprir as necessidades de seus 

projetos. 

 

4.3.1.6.1 Onda de Voluntários 

 

O Programa “Onda de Voluntários” foi criado com o intuito de organizar e de 

incentivar o voluntariado. O voluntário retrata o ator social e o agente de transformação que, 

por iniciativa própria, dedica parte de seu tempo prestando diversas formas de serviços não 

remunerados para o bem comum (UNIVERSIDADE DO PARLAMENTO CEARENSE, 

2012). 

Repare em Dowbor (2000 apud UNIVERSIDADE DO PARLAMENTO 

CEARENSE, 2012): A 
“irrupção da sociedade civil organizada na arena política se deve sem dúvidas ao 
sentimento cada vez mais generalizado de que nem as macroestruturas do poder 
estatal, nem as macroestruturas do poder privado estão respondendo às necessidades 
prosaicas da sociedade em termos de qualidade de vida, de respeito ao meio 
ambiente, de geração de um clima de segurança, de preservação do espaço de 
liberdade e de criatividade individuais e sociais”. 

Dessa forma, o voluntário emerge de uma sociedade crítica, cada vez mais 

participativa e responsável, capaz de tomar iniciativas imediatas para resolver os próprios 

problemas e, ao mesmo tempo, pressionar o Estado para que ele cumpra seu papel de formular 



 
 
e de fazer funcionar políticas públicas (CAMARGO et. al., 2001 apud UNIVERSIDADE DO 

PARLAMENTO CEARENSE, 2012). 

A sociedade vive a configuração de um espaço público a partir do apoio e da 

intervenção cívica na construção do futuro desejado. O desafio da solidariedade e da 

colaboração integra o capital social de uma nação, que é feita pela consciência e pelas atitudes 

de seu povo. Em abordagens como essa, voluntariado e cidadania acabam sendo percebidos 

como sinônimos (UNIVERSIDADE DO PARLAMENTO CEARENSE, 2012). 
“Ser voluntário, doar-se a uma causa, é ter no coração o dom do amor, o dom da 
caridade, da solidariedade, enfim, o dom de servir. É ter consciência de estar 
prestando um serviço à sociedade, ao seu próximo, cumprindo o papel de cidadão 
consciente” (DOMENEGHETTI, 2002 apud UNIVERSIDADE DO 
PARLAMENTO CEARENSE, 2012). 

Existem inúmeros motivos que levam pessoas ao engajamento neste tipo de 

trabalho: impulso solidário e a satisfação em ajudar, fazer o bem, algo significante; espírito 

cívico, o voluntário se sente bem em apoiar uma instituição que compartilha a ideia de futuro 

que ele deseja para sua comunidade; o sentimento de pertencer a um grupo que tem uma 

escala de valores semelhantes; usar habilidades, muitas vezes, o voluntário está capacitado ou 

gosta muito de determinada atuação, mas não consegue identificar oportunidades em que 

possa participar; muitas pessoas apoiam entidades cuja causa se identifica com problemas que 

tiveram consigo ou com um parente próximo, trabalham para que outras pessoas não venham 

a sofrer aquilo que sofreram; satisfazer necessidades do ego, como a aprovação social; 

adquirir contatos, conhecimentos e reconhecimento profissional, resultando em benefícios 

materiais futuros; encontrar pessoas e fazer amizades; para o lazer, tempo livre; crescimento 

pessoal; desenvolvimento espiritual; etc. Independente da razão, percebe-se a vontade e a 

satisfação das pessoas em desenvolver trabalhos sociais e ambientais (UNIVERSIDADE DO 

PARLAMENTO CEARENSE, 2012). 

Através de sua participação, o voluntariado se capacita para determinada função, 

para o melhor entendimento da dinâmica do trabalho em equipe, para o exercício da vida em 

grupo, aumenta a capacidade de comunicação oral e verbal, influencia positivamente a 

comunidade, agrega pontos profissionais no momento da seleção para um emprego, etc. É, de 

fato, um relacionamento com mútuas vantagens, em que benefícios são gerados para todas as 

partes (UNIVERSIDADE DO PARLAMENTO CEARENSE, 2012). 

Pesquisas apontam que os voluntários brasileiros apresentam alto índice de 

escolaridade e são dotados de senso de responsabilidade, de iniciativa e de habilidade para 

administrar o tempo (UNIVERSIDADE DO PARLAMENTO CEARENSE, 2012). 



“As ações voluntárias, em sua grande parte, acontecem nos espaços institucionais 

das organizações do Terceiro Setor, o que demanda uma tipologia gerencial adequada para a 

condução do processo social de ajuda ao próximo” (LEITE et. al. 2002 apud 

UNIVERSIDADE DO PARLAMENTO CEARENSE, 2012). 

A dinamicidade organizacional destas instituições exerce influencia direta nos 

resultados do trabalho voluntário. A atuação em conjunto no planejamento estratégico e a 

gestão participativa consiste em uma “forma de sociabilidade no espaço organizacional que 

contempla a emoção do voluntário com os resultados organizacionais, já que há um 

sentimento de pertencimento quando a gestão é compartilhada” (UNIVERSIDADE DO 

PARLAMENTO CEARENSE, 2012). 

Cabe à instituição: definir o perfil que deseja e elaborar a lista clara das atividades 

que necessita que sejam desenvolvidas por voluntários; conhecer suas experiências pessoais e 

seus anseios para que possa encaixá-los em suas atividades; como proteção legal ao trabalho, 

implantar o termo de voluntário, que contém o que ambas as partes se comprometem, 

assumindo um caráter de compromisso e de clareza das expectativas; estabelecer parâmetros e 

agendar datas para processos; etc. (UNIVERSIDADE DO PARLAMENTO CEARENSE, 

2012). 

A participação dos parceiros e de voluntários no projeto Brasis é certificada pelo 

IPOM. 

 

4.3.1.6.2 Onda Solidária 

 

Programa destinado às pessoas físicas (a partir de R$10,00 mensais) ou jurídicas 

(a partir de meio salário mínimo mensais) que se dispõem à contribuir financeiramente, 

através da doação de bens ou da prestação de serviços à continuação dos projetos executados 

pelo IPOM. 

 

4.3.1.6.3 Surf na Ciência 

 

Trata-se de um programa de fomento à pesquisa científica. Reconhece-se a 

importância da investigação científica, interdisciplinar e multidimensional, como catalisadora 

de resultados positivos e instrumento básico para o desenvolvimento sustentável. 

A partir de um diálogo inteligente e crítico com a realidade, a pesquisa tem 

potencial de desenvolver determinada área do saber. Os dados e os conhecimentos adquiridos 



 
 
com a prática sobre o desenvolvimento e os impactos do empreendimento de upcycling, o 

público atendido e a comunidade alvo podem ser utilizados em novos questionamentos para 

estudos, em estratégias de recuperação socioambiental, na elaboração de políticas públicas, na 

produção de material didático ou educativo, etc. 

Os resultados e as conclusões das pesquisas tem a função de subsidiar a gestão do 

empreendimento, a atuação dos profissionais e a execução das ações do Projeto Brasis de 

maneira que se possa compreender de forma adequada os fenômenos, perceber os problemas e 

encontrar soluções ou alternativas, otimizando as competências individuais e coletivas dos 

envolvidos, garantindo a evolução do negócio no caminho desejado. 

Além disso, a pesquisa científica oferece a experiência prática e os conhecimentos 

que os pesquisadores necessitam para a própria formação e crescimento profissional, 

contribuindo para o desenvolvimento das ciências e tecnologias. 

Atualmente, as atividades de pesquisa ocorrem através de trabalho voluntário, de 

parceria com instituição de ensino regional ou através do programa de intercâmbio 

internacional sobre justiça social e sustentabilidade, da instituição SIT (School of 

International Training), com estudantes estrangeiros. 

O setor destinado à ciência se encontra entre as prioridades em relação à novos 

investimentos ao Projeto Brasis e deve crescer paralelamente ao empreendimento. Prova-se 

necessário o trabalho de uma equipe técnica especializada para: desenvolver mais e melhores 

atividades e materiais educativos enquanto realizam pesquisas; facilitar o envolvimento com 

programas, alunos e profissionais de instituições de ensino, como os de iniciação científica e 

de extensão universitária; a participação em eventos acadêmicos; etc. 

 

4.3.1.7 O Projeto Brasis e as políticas públicas 

 

O Projeto Brasis adentra o sistema político, somando-se a outras experiências 

similares que visam alcançar articulação ampla e coesa o suficiente para contribuir e definir 

políticas públicas (LAYRARGUES, 2002). 

Girard (1972 apud MINISTÉRIO DA CULTURA, 2012) nos diz que “a política 

pública é um sistema explícito e coerente de fins últimos, objetivos e meios práticos, 

perseguidos por um grupo e aplicados por uma autoridade”. Trata-se  
“de um fluxo de decisões públicas, orientado a manter o equilíbrio social ou a 
introduzir desequilíbrios destinados a modificar essa realidade. [...] É possível 
considerá-las como estratégias que apontam a diversos fins, todos eles de alguma 
forma desejados pelos diversos grupos que participam do processo decisório. [...] 
Com uma perspectiva mais operacional, poderíamos dizer que ela é um sistema de 



decisões públicas que visa a ações ou omissões, preventivas ou corretivas, 
destinadas a manter ou modificar a realidade de um ou vários setores da vida social, 
através da definição de objetivos e estratégias de atuação e da alocação dos recursos 
necessários para atingir os objetivos estabelecidos” (SARAVIA; FERRAREZI, 2006 
apud MINISTÉRIO DA CULTURA, 2012). 

Prova-se necessário conduzir o apoio, a pesquisa, o debate e a disseminação dos 

fundamentos e das estratégias para a formulação, a implementação, o monitoramento, a 

avaliação, a coordenação e a articulação de políticas públicas, a partir de programas, projetos 

e ações voltados para as seguintes temáticas prioritárias: a construção de valores e de hábitos 

culturais comprometidos com o equilíbrio ambiental e a justiça social, promovendo a 

cidadania e a busca de um modelo de desenvolvimento socioeconômico sustentável; o 

exercício e o respeito dos deveres e direitos, individuais e coletivos; a redução de 

desigualdades socioeconômicas; a valorização da diversidade étnica e cultural brasileira; a 

defesa da igualdade de gênero; a promoção da autonomia das pessoas; a inclusão social; o 

combate à pobreza; ética; a qualidade de vida e o bem-estar da população, atuando em áreas 

de alta vulnerabilidade, com segmentos excluídos pertencentes às populações de comunidades 

tradicionais menos favorecidas. 

De forma a acelerar o processo de desenvolvimento e de garantir a 

autossustentabilidade, o Projeto Brasis aposta na transversalidade, ou seja, em aprofundar o 

diálogo entre as diferentes políticas de desenvolvimento do país, seus Planos e Programas, 

Ministérios e Secretarias nacionais: 

a) Ministério do Meio Ambiente e as políticas ambientais da Secretaria de 

Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental, da Secretaria de Recursos 

Hídricos e Ambiente Urbano e da Secretaria de Articulação Institucional e 

Cidadania Ambiental: O “Plano de Ação para Produção e Consumo 

Sustentáveis” articula políticas que direcionam o Brasil para a integração entre 

o setor produtivo e o meio ambiente, visando atingir padrões sustentáveis de 

produção e de consumo, a “Política Nacional sobre Mudança do Clima”, que 

visa cumprir o compromisso voluntário do Brasil junto à Convenção-Quadro 

da ONU sobre a redução de emissões de gases de efeito estufa, a “Política 

Nacional de Resíduos Sólidos” e a “Política Nacional de Educação 

Ambiental”, todas estão relacionadas às atividades do projeto. 

b) Vincula-se às políticas de empreendedorismo social do Ministério do Trabalho 

e Emprego, através da Secretaria Nacional de Economia Solidária, da 

Secretaria de Políticas Públicas de Emprego, da Secretaria de Relações do 

Trabalho; do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, com a Secretaria 



 
 

de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação; do Ministério de 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, com a atuação da Secretaria 

Extraordinária de Superação da Extrema Pobreza; e do Ministério da Cultura, 

com a Secretaria da Economia Criativa e as Políticas de Economia Criativa e 

da Cultura. 

c) Ministério da Cultura, com as políticas culturais da Secretaria de Fomento e 

Incentivo à Cultura, da Secretaria de Políticas Culturais, da Secretaria da 

Cidadania e da Diversidade Cultural, e, novamente, da Secretaria da Economia 

Criativa, e a finalidade de investir em infraestrutura cultural de modo a 

ampliar a capacidade de reconhecimento, valorização, proteção e difusão da 

memória, das identidades, das expressões, das práticas, do patrimônio cultural, 

fortalecendo o protagonismo da sociedade brasileira, a criação artística e o 

acesso aos meios de produção, formação, fruição de bens ou serviços 

culturais. 

d) Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome com a Secretaria de 

Avaliação e Gestão da Informação; e Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovação através da Secretaria de Políticas e Programas de Pesquisa e 

Desenvolvimento e da Secretaria de Ciência e Tecnologia para Inclusão 

Social, com as políticas de gestão da informação e as Políticas de Ciência, 

Tecnologia e Inovação, que apoiam projetos e programas destinados à 

consolidação e ao aperfeiçoamento da infraestrutura de pesquisa científica e 

tecnológica nas diversas áreas, visando fomentar o registro, o intercâmbio e o 

acesso à informação, a apropriação, a produção, a inovação, a aplicação e a 

difusão do conhecimento e das tecnologias como instrumento de 

desenvolvimento do país. 

 

4.3.1.7.1 Política Nacional de Resíduos Sólidos 

 

O Projeto Brasis consolida na prática a Lei Federal no 12.305, de 2 de agosto de 

2010, e do Decreto no 7.404, de 23 de dezembro de 2010, que institui a “Política Nacional de 

Resíduos Sólidos – PNRS”, que “contém instrumentos importantes para permitir o avanço 

necessário ao País no enfrentamento dos principais problemas ambientais, sociais e 

econômicos decorrentes do manejo inadequado dos resíduos sólidos” (MINISTÉRIO DO 

MEIO AMBIENTE, 2012). 



A Lei “coloca o Brasil em patamar de igualdade aos principais países 

desenvolvidos no que concerne ao marco legal”. Prevê a prevenção e a redução na geração de 

lixo, cria metas para a eliminação dos lixões, aborda um conjunto de instrumentos para 

propiciar a coleta seletiva e a reciclagem, o consumo sustentável e à preservação do meio 

ambiente. Institui ao Poder Público, ao setor empresarial (fabricantes, exportadores, 

importadores, distribuidores, comerciantes) e à coletividade a responsabilidade compartilhada 

pelo ciclo de vida dos produtos de forma a reduzir a poluição e os impactos. Entre as 

responsabilidades de qualquer fonte, está a incumbência de cuidar do gerenciamento e da 

destinação final de seus resíduos. Todos unidos devem assegurar a observância, o 

cumprimento e a efetividade das ações, das diretrizes e das demais determinações 

estabelecidas em seu regulamento (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2012; 

ZUANETTI, 2009). 

Torna-se obrigatório para as empresas a elaboração e a implementação de “Planos 

de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS”. Em relação aos consumidores, o Art. 6º do 

Decreto nº7404/10, disciplina que são obrigados a acondicionar adequadamente e de forma 

diferenciada os resíduos, separando os reutilizáveis e recicláveis sempre que estabelecido um 

sistema de coleta seletiva ou quando instituídos sistemas de logística reversa 

(UNIVERSIDADE DO PARLAMENTO CEARENSE, 2012). 

A logística reversa é o conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a 

viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial para 

reaproveitamento, no mesmo ciclo produtivo ou não, ou para outra destinação ambientalmente 

adequada. É o deslocamento do resíduo, partindo do ponto de consumo até o local onde 

retorna como matéria-prima a ser reutilizada (UNIVERSIDADE DO PARLAMENTO 

CEARENSE, 2012). Em outras palavras, 
“é área da logística empresarial que planeja, opera e controla o fluxo e informações 
correspondentes ao retorno de bens de pós-venda e pós-consumo ao ciclo de 
negócios ou ciclo produtivo por meios de canais de distribuição reversos, 
agregando-lhes valor de diversas naturezas: econômico, ecológico, legal, logístico, 
de imagem corporativa, etc. (LEITE, 2003 apud ZUANETTI, 2009). 

Em concordância com a PNRS, propostas de upcycling como o Projeto Brasis se 

firmam como alternativas de parcerias, prestações de serviço ou consultorias, para que as 

empresas possam implementar ou aprimorar seus PGRS, possibilitando não apenas que 

respeitem às determinações do Poder Público, mas que suas ações tragam benefícios para a 

sociedade e o meio ambiente, e, consequentemente, para si mesmo. 



 
 

O projeto sensibiliza a coletividade quanto à questão do “lixo” e difunde a cultura 

do consumo consciente, da coleta seletiva e da reciclagem, contribuindo diretamente à gestão 

adequada dos resíduos sólidos urbanos. 

 

4.3.1.7.2 Política Nacional de Educação Ambiental  

 

Instituida pela Lei no 9.795, de 27 de abril de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 

4.281, de 25 de junho de 2002, dispõe sobre a educação ambiental, direito de todos, que deve 

ser acessível e estar presente, de forma articulada e interdisciplinar, em todos os níveis e 

modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal (MINISTÉRIO DO 

MEIO AMBIENTE, 2012). 

O Projeto Brasis se preocupa em desenvolver experiências, instrumentos e 

metodologias voltadas: à sensibilização e ao engajamento da sociedade, a partir da atuação 

individual ou coletiva, na conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente; ao controle 

efetivo sobre o ambiente de trabalho, bem como sobre as repercussões do processo produtivo; 

à preparação de profissionais orientados para atividades de gestão socioambiental; ao 

desenvolvimento de pesquisas; à produção e divulgação de materiais educativos; etc. 

 
4.3.1.7.3 Política Nacional de Economia Solidária 
 

 
Experimenta-se a expansão das políticas públicas voltadas às opções sustentáveis 

de ocupação e renda, que vem acompanhada de legislação no caso da Economia Solidária ou 

Popular. Existe o objetivo em viabilizar, coordenar, proporcionar visibilidade e promover 

ações de apoio e de incentivo a tais atividades em todo o território nacional. Volta-se à 

inclusão produtiva, ao desenvolvimento de novas tecnologias socioambientais, à atração de 

investimentos, à formação de recursos humanos, etc. (MINISTÉRIO DO TRABALHO E 

EMPREGO, 2012; POCHMANN, 2004). 

 

4.3.2 Sustentabilidade social 

 

O Projeto Brasis oferece os princípios, o ambiente e as demais condições 

propícias à aprendizagem, capacitando o público atendido para a realização de tarefas e sua 

crescente organização, tanto no que diz respeito à esfera de produção econômica como no 

cenário político-institucional. 



4.3.2.1 As pessoas e o trabalho 

 

Existe mobilização para o desenvolvimento do empreendimento de 

beneficiamento de recicláveis do Titanzinho. No geral, as trabalhadoras se provaram 

receptivas, interessadas, dispostas, atentas, concentradas, caprichosas e participativas em 

relação às atividades de produção, de capacitação, educativas ou outro gênero relacionadas ao 

projeto. Trabalham em conjunto, tomam iniciativa e procuram resolver as demandas, 

buscando a orientação da equipe do IPOM. Observa-se grande rotatividade das integrantes 

que aparecem em determinado momento como o destaque no trabalho, de dedicação, 

assiduidade e/ou produção, indicando uma dinâmica positiva. 

As condições de trabalho, o retorno financeiro e o reconhecimento (dos familiares, 

do IPOM, dos consumidores, etc.) consistem nos principais fatores que mantém o grupo 

empreendedor motivado ou não às atividades produtivas. 

Sabe-se que quando a demanda atinge o ponto em que mantém o grupo Brasis 

constantemente ocupado com o trabalho, esse se mostra mais focado e prioriza a costura em 

relação às atividades a parte do projeto que possam desempenhar.  

O suporte de lanches e o almoço durante o expediente de trabalho também 

incentivam à presença das costureiras. Assim, um tipo de auxílio alimentação pode consistir 

em estratégia para motivar a participação e fortalecer o vínculo afetivo entre o grupo solidário 

e a instituição proponente, o IPOM. Em algumas ocasiões, o conjunto de trabalhadoras foi 

contemplado com cestas básicas, provando a funcionalidade da estratégia. O ideal é que o 

auxílio possa se tornar constante, em maior quantidade e qualidade. 

Permite-se a cada empreendedora aplicar suas identidades, habilidades, talentos, 

intuição e sensibilidade na costura e no processo de empreendedorismo socioambiental, 

estimulando a criatividade, a diversidade e o protagonismo das agentes. “Já é comprovado 

cientificamente que o ser humano, quando está num nível de descontração, [quando há 

liberdade], amplia seus processos criativos” (BARBOSA, 2010). 

Da maneira como afirmou Thiollent e Silva (2007), percebe-se que a gestão 

participativa dá apoio às pessoas para aprenderem a agir com autonomia, conquistando 

independência. 

O papel ativo maximiza as possibilidades de empoderamento por parte dos 

envolvidos, resultando em afetividade, credibilidade, disciplina, responsabilidade, dedicação e 

conquistas em relação ao trabalho. 



 
 

“Quando aqueles que irão receber treinamento são solicitados a analisar em meio a 
um processo participativo a estrutura e a função de suas organizações e identificar as 
mudanças necessárias e as habilidades adicionais requeridas para implementá-las, 
sua motivação é maior e a aprendizagem é maximizada [...]. Quando é dada às 
pessoas uma oportunidade para assumir papel ativo no planejamento, 
implementação e monitoramento dos projetos que afetam seu próprio 
desenvolvimento, elas desenvolvem um senso de posse da iniciativa e se sentem 
motivadas à defendê-la, [...] a fazer o esforço necessário para assegurar seu sucesso. 
[...] [Isto é especialmente verdadeiro se puderem obter] um ambiente político e 
institucional que dê o apoio necessário para que os grupos possam tomar suas 
decisões, aprender, compartilhar e aplicar essas ferramentas” (ROGERS et. al., 
2003). 

O empreendimento de upcycling tem aspecto familiar devido às características 

próprias provenientes das profundas interações sociais entre os habitantes da comunidade do 

Titanzinho através dos históricos de vida, da apropriação do espaço, mas, especialmente, da 

convivência, que permite reconhecer as pessoas, estabelecer laços de cumplicidade e de 

solidariedade. A partir de interações intensas, constroi-se relações benéficas de respeito, 

confiança, paciência, reciprocidade e parceria. O Projeto Brasis adquire um significado 

relevante para as trabalhadoras quando contribui à socialização e ao reconhecimento social, 

sendo perceptíveis os benefícios em relação à autoestima, como sentido de valor, 

autoconfiança, identidade, autenticidade, dignidade ou honra. 

Sente-se o espírito de cooperação e ocorre progresso nas atividades, apesar da 

existência de eventuais conflitos. O encontro e o diálogo são requisitos para a formação de um 

projeto comum. O conflito pode emergir a qualquer momento, trata-se do questionamento de 

deveres e direitos que deve ser trabalhado. Sob o ponto de vista instituto-organizacional, o 

fato de haver interesses contraditórios dificulta o desenvolvimento dos processos (AGUIAR; 

PHILIPPI Jr., 2011). 

“O processo coletivo se nutre do diálogo e os conflitos podem ser superados 

quando o grupo tem maturidade para discutir, refletir, ponderar e chegar a um consenso. É 

importante saber ouvir as opiniões, defender pontos de vista” (BARBOSA, 2010). Quando 

existe um conflito é provavelmente impossível alcançar um nível de satisfação unânime, 

contemplando os interesses de todos, mas deve ser possível achar algum meio termo que seja 

aceito (ROGERS et. al. 2003). 

Como se experimentou no empreendimento Brasis, sem a devida atenção, as 

atitudes podem levar ao individualismo, competição, mal-estar, insatisfação, desinteresse e 

estagnação. Em determinados momentos, especialmente, nos períodos de escassez de 

trabalho, surge o descontentamento e certa tensão em relação à falta de prioridade, de foco ou 

de participação de algumas pessoas frente ao empenho e disciplina de outras que não perdem 

as esperanças e continuam firmes na luta. Observa-se que algumas costureiras são rápidas na 



produção, enquanto outras estão sempre presentes no trabalho, mas não são capazes de 

fabricar tantos artigos, outras não passam tanto tempo nas máquinas de costura, mas têm 

grande participação durante as etapas de corte das lonas, de controle de qualidade, de 

aplicação de etiquetas, em atividades extraprodutivas, etc., ou seja, cada uma desempenha 

uma força peculiar, de valor único, e não deve haver espaço para competição. Todas devem se 

dedicar ao trabalho, à sua maneira, mas em concordância com o bem estar do grupo, para 

atingir a harmonia desejada. 

É preciso boa vontade para superar os desafios constituintes de qualquer processo, 

que podem prejudicar e até impossibilitar o trabalho, mas que precisam ser enfrentados para a 

evolução. 

O grupo solidário se prepara para o trabalho em equipe, para reconhecer a 

importância de cada trabalhadora e seu potencial nas diversas funções, para valorizá-las 

individualmente, pois seu bem estar traduz o que podem fazer pelo grupo, e para promover na 

coletividade as melhores características de cada uma. Desenvolve consciência que o 

crescimento do empreendimento depende, especialmente, de seu capital social, ou seja, de um 

time unido e dedicado. 

A formação coletiva de uma vontade e a rotatividade ao invés da hierarquização 

de funções, além de conhecimento sobre as etapas da produção e o processo empreendedor 

como um todo, ajudam na convivência entre os membros em direção a uma ética de 

solidariedade, uma vez que se reconhece as vantagens e as desvantagens de cada 

responsabilidade que se deve assumir em determinado momento, favorecendo a cooperação. 

Diante do conhecimento disponível sobre o comportamento humano, em vez de 

adotar proibições referentes às normas de conduta, descrições de relações comportamentais 

são apontadas como desejáveis ou indesejáveis, facilitando a convivência (CORTEGOSO; 

PORTO, 2007).  

O grupo Brasis já não espera por “ordens” por não saber o que fazer ou por onde 

começar. Existe certo entendimento, organização e parceria para atender as necessidades do 

empreendimento, que requer a concentração, a dedicação e a capacidade coordenada das 

pessoas, que, aos poucos, adquirem as competências para administrar o próprio negócio 

(aprendem a planejar a produção, a calcular os preços, a realizar investimentos, etc.), dentro 

da associação formada ou autonomamente. 

A falta inicial de visão, de iniciativa, de concentração, de organização, a 

existência de tempo, equipamentos ou materiais mal aproveitados, a fraca força de produção, 

etc., ao longo do tempo e da experiência adquirida, são superados em função da formação de 



 
 
uma consciência sobre toda a cadeia que compete à nova atividade econômica estabelecida, 

permitindo trabalhar em equipe, saber pensar, agir e negociar estrategicamente, ser perceptivo 

e atento aos detalhes, ser criativo, habilidoso, ágil, focado, objetivo, crítico, equilibrado, 

flexível, apontar ideias e oportunidades inovadoras, combinar risco e valor com critério e 

sabedoria, reconhecer problemas, gerenciar conflitos, enfrentar desafios, identificar soluções e 

criar oportunidades, enfim, tornar-se empreendedora visionária com sentido prático, cuja 

motivação é a melhoria de vida (OLIVEIRA, 2004). 

Supera-se as limitações a partir da demonstração de perseverança, quando as 

integrantes do projeto aprendem a costurar, apesar dos cursos e demais atividades de que 

participam, verdadeiramente, umas com as outras, no cotidiano de trabalho, onde as mais 

experientes tomam a frente nas atividades e ensinam às iniciantes, para que o grupo como um 

todo possa evoluir mais rapidamente. 

Para a maioria delas, a costura foi uma novidade apresentada pelo Projeto Brasis, 

enquanto poucas detinham certos conhecimentos básicos, sem maior destreza, antes do início 

das ações executadas. Nenhuma havia trabalhado anteriormente com o material sintético 

utilizado (lona vinílica). 

Relatos de todas as integrantes afirmam que aprender a costurar representa a 

conquista de um sonho. Hoje, elas são capazes de produzir artigos diversos com diferentes 

técnicas e materiais. Demonstram autonomia e versatilidade quando reaproveitam os 

recicláveis disponíveis em oportunidades vinculadas ao projeto ou não, aumentando as 

possibilidades de obter trabalho e renda e de construir uma vida melhor. 

Mesmo com todas as limitações, as costureiras se mostram felizes e orgulhosas de 

seu trabalho. Algumas almejam se capacitar para poder assumir um posto no mercado formal, 

no entanto, elas sublinham a satisfação em continuar a desenvolver o empreendimento de 

upcycling do Titanzinho devido às relações pessoais que se estabelecem, à facilidade de 

trabalhar próximo às suas residências, à autonomia quanto ao horário, entre outras 

responsabilidades trabalhistas, etc., em última instância, afirmam não querer trabalhar apenas 

pelo dinheiro, querem ser “donas de si”. No geral, apresentam expectativas positivas para o 

crescimento do empreendimento e anseiam o dia em que atingirão a organização de uma 

cooperativa e terão a garantia de acesso aos direitos trabalhistas.  

Quanto ao futuro, o Projeto Brasis influencia os planos familiares do público 

atendido, especialmente, a partir das novas perspectivas quanto à destinação da renda que 

obtém (educação para os filhos, reformas domiciliares, viagens, investimentos no próprio 



negócio, etc.), já que as mulheres que pertencem(ram) ao grupo Brasis não conseguiam 

ultrapassar meio salário mínimo mensais com os “bicos” que faziam antes do projeto. 

Repare o caso de Dona Lucia Mourão, que atua como catadora de recicláveis e 

como vigia de carros para obter renda para o sustento de sua família, que depende dela. O 

retorno financeiro proveniente das oportunidades do Projeto Brasis, quando o trabalho é 

constante, possibilita que ela abdique de tais atividades, de forma que não precisa mais passar 

as noites fora de casa, longe da família, correndo os riscos de violência urbana. 

Uma mudança em relação aos dados de IDH de um país, uma região ou uma 

comunidade não mudam muito de ano para ano, de fato, pode levar décadas antes que 

qualquer alteração mostre um efeito significativo, como as mudanças no alfabetismo, na 

expectativa de vida, na cultura do desenvolvimento sustentável, etc. A renda, porém, pode 

mudar por uma quantidade modesta de ano para ano. Elevar a renda per capita dá a liberdade 

para que as pessoas possam escolher melhor abrigo, vestuário, alimentação, lazer, entre outros 

bens e/ou serviços (ROGERS et. al., 2003). 

 

4.3.2.2 Cenário político 

 

Como tecnologia social de combate à pobreza e de proteção ambiental, a 

experiência solidária de upcycling do Titanzinho inova em sua capacidade de empreender 

diretrizes, estratégias e mecanismos de dinamização da comunidade no âmbito do 

desenvolvimento local sustentável. 

A experiência envolve a coletividade em práticas de manejo responsável dos 

resíduos sólidos a partir da coleta seletiva e da reciclagem e facilita a sensibilização da 

população quanto à problemática e ao potencial do “lixo”, entre outros tópicos referentes ao 

respeito socioambiental. 

A inclusão social resulta das oportunidades de qualificação profissional, de 

trabalho para a geração de renda e de educação crítica facilitadas pelo Projeto Brasis, que 

favorece o meio para a mobilização e a integração das pessoas que trabalham manuseando os 

recicláveis e encontram seu lugar na sociedade e seu rendimento enquanto prestam um serviço 

de extrema utilidade pública. 

Da forma como descreve Pochmann (2004), emancipa-se do trabalho 

desumanizado e desprovido de sentido, na restituição do trabalhador à condição de sujeito de 

sua existência. Ciente de que o saber é importante força produtiva nos negócios, livra-se das 

condições de alienação da vida, da servidão e da dependência social com relação às forças da 



 
 
natureza, ignorância, miséria, outras pessoas, estruturas institucionais, de poder e crenças 

dogmáticas, etc., especialmente, para aqueles cuja pobreza é a predestinação (ROGERS et. 

al., 2003). 

O trabalho baseado em um conjunto de valores humanistas busca superar as 

tendências à exploração e à competição individualista, transforma comportamentos e valores 

culturais e propicia o bem estar do indivíduo (e da natureza), produzindo não apenas 

mercadorias, mas sociedade (recursos intelectuais, capacidade de formação de redes sociais, 

etc.). 

A partir de espaços para a livre interação, debate, troca de experiências e difusão 

de saberes, tem-se o poder de atuar na melhoria do nível de educação, de trabalhar o senso 

crítico, o caráter ético ou moral da população, de ampliar visões de mundo e a gama de 

escolhas disponíveis para os indivíduos, de expandir os matizes de liberdade, de formar uma 

consciência comunitária na busca de soluções, vislumbrando a melhoria de condição de vida. 

O Projeto Brasis revela ser um indutor de auto-organização social, cativando e 

motivando as pessoas ao engajamento cívico, capaz de desencadear uma série de 

consequências positivas. Eleva-se o patamar de participação (vontade, visibilidade e 

intervenção) política de atores da comunidade na gestão pública, não mais assistencialista e 

mantenedora, mas empreendedora, emancipadora e transformadora. Aos poucos, as pessoas 

desenvolvem ação consciente, articulada e transdisciplinar, caráter propositivo, executivo e 

fiscalizador, apresentando-se como suporte das ações políticas. 

Promove-se a verdadeira equidade social. Além da igualdade entre classes, atua-se 

na questão de gênero a partir de soluções provenientes de conhecimentos tradicionais e 

adaptadas às condições e às estruturas sociais locais, assegurando a busca de uma repartição 

do emprego (e de participação sociopolítica) menos desigual do que a realizada em detrimento 

de certos grupos sociais menos favorecidos, como as mulheres do Serviluz (LEITE, 2009). 

Gênero se refere às normas sociais que definem os papéis, os direitos, as 

responsabilidades e as obrigações do homem e da mulher na sociedade. Apesar da propaganda 

oficial sobre igualdade, a discriminação prevalece (ROGERS et. al., 2003).  

Ainda hoje, a mulher têm tido menos acesso do que os homens a uma gama de 

recursos. Especialmente, nos países em desenvolvimento, elas são menos prováveis de serem 

educadas, de terem acesso à assistência médica de qualidade, de terem bens produtivos ou 

direitos fortes sobre a propriedade, apresentam salários menores e/ou desempenham tarefas 

com habilidades inferiores, frequentemente, no setor informal, sua participação na tomada de 

decisão no nível da comunidade é, geralmente, limitada pelas normas sociais, a medida que a 



população do mundo envelhece, no século vinte um, um número maior de idosas pobres 

precisarão de uma provisão maior de serviços sociais, etc. (ROGERS et. al., 2003). 

Dessa forma, formular estratégias específicas que ajudem a criar oportunidades 

iguais para homens e mulheres é uma questão moral, de direitos humanos, reconhecido como 

fundamental para a redução da pobreza e o processo de desenvolvimento (ROGERS et. al., 

2003). 

Segundo Rogers et. al. (2003), desenvolvimento, em sua essência, deve 

representar uma gama completa de mudanças em um sistema social, antenada às necessidades 

básicas diversas e desejos dos indivíduos e dos grupos sociais, onde a população sai da 

condição de vida percebida como insatisfatória na direção de uma situação ou condição de 

vida considerada como materialmente e espiritualmente melhor. 

A experiência empreendedora do Titanzinho acarreta uma perspectiva e um 

sentido novo para a existência quando desenvolve o senso de que se é capaz de agir para fazer 

a mudança acontecer em sua vida e em sua comunidade. 

As transformações sociais sobre o comportamento e a cultura dos atores (que 

quando motivadas por uma sensibilização do indivíduo tendem a ser para sempre) avançam a 

construção de caminhos para um modelo de desenvolvimento com ênfase na sustentabilidade, 

na solidariedade, nos deveres e direitos (GONÇALVES, 2003). 

Contudo, se o Projeto Brasis apresenta potencial transformador que poderá levar a 

uma reforma social mais substantiva, deixando marcas significativas não só na vida daqueles 

que a experimentam concretamente, como também na sociedade em seu conjunto, é uma 

questão que fica em aberto. 

 

4.3.3 Sustentabilidade ambiental 

 

Aliado à preocupação com o meio ambiente e à tendência mundial para o uso 

racional dos recursos naturais, o empreendimento de upcycling do Titanzinho contribui ao 

manejo responsável dos resíduos sólidos, criando alternativas para seu beneficiamento e 

comercialização, envolvendo a sociedade civil, o poder público e as empresas em práticas de 

coleta seletiva e de reciclagem, na reestruturação no setor produtivo e de consumo brasileiro 

por meio da oferta de bens e de serviços sustentáveis. 

O projeto sensibiliza a coletividade sobre a problemática do lixo e revela utilidade 

no que costuma ser descartado. 



 
 

“Atualmente, os resíduos sólidos não são mais vistos como lixo, [...] de 
responsabilidade exclusiva do poder público local, mas como um bem de valor 
econômico e social, passível de ser reutilizável e reciclável, gerando oportunidades, 
trabalho e inclusão social, com um mínimo de impacto ambiental e movimentando a 
economia, no processo” (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 2012). 

A cadeia produtiva da reciclagem minimiza: a geração e a acumulação de 

resíduos; a poluição atmosférica, dos solos e dos corpos hídricos; a extração de recursos da 

natureza e a quantidade de materiais, água e energia utilizados no processo produtivo; 

contribui à conservação da paisagem e à manutenção da infinidade de serviços ecossistêmicos 

necessários ao equilíbrio da vida; favorece a saúde coletiva ao diminuir as possibilidades de 

contaminação por tóxicos e a proliferação de vetores de doenças (ratos, mosquitos, pombos, 

etc.), minimizando os custos com tratamentos de enfermidades e com programas de 

recuperação social e de passivos ambientais; proporcionam o prolongamento da vida útil dos 

aterros, reduzindo os investimentos em novas unidades, assim como os custos com a limpeza 

urbana e com as demais etapas do gerenciamento dos resíduos (DENARDIN, 2003; 

GONÇALVES, 2003; LEONARD, 2011). 

Considerando que tecnologias ambientalmente sensatas são fatores importantes na 

determinação da sustentabilidade, o empreendimento solidário do Titanzinho adota iniciativas 

ecoeficientes nas práticas de gestão e em relação ao processo produtivo, visando excluir o que 

possa comprometer a qualidade ambiental: utiliza materiais de maior biodegradabilidade, 

evita o desperdício de matérias-prima, de água e de energia, etc. 

Durante o período de análise, o Projeto Brasis retirou da natureza e reintroduziu 

no processo produtivo cerca de 1200m2 de lonas vinílicas, 50m2 de placas de PVC e 150m2 de 

tecidos diversos, que se somam à quantidade não determinada de materiais reutilizados em 

outras finalidades além da confecção e comercialização dos acessórios.  

Vale ressaltar que o projeto ainda se encontra em processo de capacitação técnica, 

de experimentação e de adaptação à gestão organizacional do empreendimento e às condições 

do mercado de forma que esse número está distante da representação do real potencial de 

reaproveitamento da atividade e deve crescer significativamente com as experiências. 

Além das atividades produtivas regulares, a comunidade reaproveita os resíduos 

recebidos de outras formas, por exemplo: banners que não apresentam a qualidade desejada à 

produção são usados como forro contra a chuva e a areia nas casas dos moradores; pôsteres de 

filmes foram utilizados na manufatura de capas de computadores e de outros artigos; garrafas 

PET foram transformadas em mobílias; retalhos viraram colchas de cama; etc. 

 

 



Figura XXXIV - Sala do Projeto Surfista Digital do IPOM. 

 
Fonte: Elaboração própria. Pôsteres de filmes foram transformados em capas de computadores para outro projeto 
do IPOM, o Surfista Digital, voltado à inclusão digital.  

É interessante haver um controle mais rígido em relação à tipificação e à 

quantidade exata de rejeitos que foram redestinados através do Projeto Brasis, de forma a 

melhorar as estratégias e a calcular melhor os benefícios resultantes. 

Apesar dos esforços, sabe-se que é só questão de tempo para que esse material 

reutilizado retorne à condição de resíduo. 

Muitos continuam apoiados no que Hauwermeiren (1998 apud DENARDIN, 

2003) levantou como os princípios de sustentabilidade fraca: possibilidade da suposta 

substituição, quase perfeita, entre o capital natural e o manufaturado (florestas por fábricas, 

por exemplo), mantendo o estoque de capital constante no tempo; e o progresso técnico 

contínuo, capaz de superar as limitações que impedem o crescimento econômico devido à 

escassez de recursos. Ou seja, na concepção da sustentabilidade fraca, os recursos naturais são 

valorados mediante seu potencial de transformação em bens e serviços comercializáveis no 

mercado. 

Em contrapartida, de acordo com a sustentabilidade forte, os sintéticos de difícil 

biodegradabilidade e o uso de recursos naturais não renováveis não deveriam ocorrer para 

preservar as diversas funções dos sistemas naturais, os quais são, por vezes, insubstituíveis. O 

capital manufaturado pode substituir somente parte do capital natural, geralmente à altos 

custos e com magnitude limitada. “Os recursos naturais são valorados levando-se em 

consideração sua importância enquanto serviços in situ, como sites, scenery, interesse 

científico, ecological life-support, etc., complementares à atividade econômica”. Reconhece-



 
 
se a existência de restrições biofísicas que limitam o crescimento da economia, 

recomendando-se: não utilizar os recursos renováveis a uma taxa que exceda seu ritmo de 

regeneração; não gerar uma quantidade de resíduos que exceda a capacidade de suporte do 

meio ambiente; conservar a diversidade biológica; etc. (DENARDIN, 2003). 

Contudo, o mercado está repleto de materiais alheios aos sistemas naturais, 

recheados com químicos prejudiciais à saúde humana e ao meio, e as pessoas (fabricantes e 

consumidores) costumam utilizá-los sem considerar que vão apenas se acumular e, 

consequentemente, trazer problemas socioambientais, ao contrário, parecem acreditar que o 

sistema de coleta de resíduos os despejam em uma espécie de “lixeira mágica”, responsável 

pela desintegração de matéria. 
“Levando em conta os hábitos culturais das sociedades modernas, acredita-se que o 
caminho é longo até que seja possível transformar todo o ciclo produtivo, controlar 
de forma responsável as maneiras como as matérias-primas são extraídas da natureza 
e como elas são trabalhadas, de forma que o produto final não seja poluente e não 
provoque danos à saúde das pessoas, quando de sua utilização, nem tampouco 
problemas ambientais quando de seu descarte” (UNIVERSIDADE DO 
PARLAMENTO CEARENSE, 2012). 

 

4.3.4 Sustentabilidade econômica 

 
‘Crescimento econômico sustentável significa que o PNB real per capita está 
aumentando ao longo do tempo e este aumento não é ameaçado pelo “feedback” de 
ambos, os impactos biofísicos (poluição, degradação dos recursos) e os impactos 
sociais’ (PEARCE et. al., 1989 apud ROGERS et. al. 2003). 

O Projeto Brasis gira em torno do desenvolvimento de uma atividade econômica 

com responsabilidade socioambiental, um empreendimento de upcycling capaz de gerar 

receita para a comunidade e capital de giro para novos investimentos e, como qualquer outra 

empresa, com o passar do tempo, deve atingir a independência financeira e a 

autossustentabilidade. “Sistemas econômicos devem ser gerenciados de forma a permitir que 

vivamos a partir dos dividendos de nossos recursos” (REPETTO, 1986 apud ROGERS et. al. 

2003). 

Embora o propósito do empreendimento não seja o lucro por si, ainda é necessário 

capital financeiro para fazê-lo funcionar e crescer. Prova-se necessário refletir sobre o desafio 

em capitalizá-lo e superar as relações de dependência financeira para com os órgãos de 

fomento, atingindo a autossuficiência econômica, que soma as dificuldades: em manter os 

ideais de solidariedade e de proteção socioambiental sem sucumbir à lógica ou à concorrência 

capitalista, dialogando e se impondo ao mercado; em impedir que tais empreendimentos se 

voltem ao lucro individual, sob o controle e em benefício dos que administram essas 

organizações; etc. (LEITE, 2009; POCHMANN, 2004). 



Apesar do suporte dos parceiros, que ajuda o processo de desenvolvimento do 

empreendimento solidário de upcycling do Titanzinho, ainda existem fatores que limitaram a 

lucratividade inicial, como os investimentos em maquinários, instalações, ferramentas, etc., 

que se soma ao tempo e à prática necessários para a aprendizagem e o aperfeiçoamento em 

relação às etapas do processo produtivo e às estratégias de comercialização. 

Reis e Marco (2009) atentam ao fato que, não raramente, pode-se não encontrar os 

canais de distribuição que dão vazão à produção, que, não necessariamente, encontra uma 

audiência com interesse ou em condições de consumi-la. Ao não haver demanda, a oferta 

acaba sendo desestimulada, o retorno financeiro não atinge as expectativas das trabalhadoras, 

que se desinteressam pelo trabalho, condenando o desenvolvimento do empreendimento, que 

depende delas para crescer. 

A comercialização dos reciclados é uma atividade recente para o grupo 

empreendedor, encontra-se em constante adaptação às preferências dos consumidores em 

relação aos artigos e aos preços estabelecidos e conquista seu espaço. Os produtos 

manufaturados são bem vistos pelos consumidores não apenas por suas qualidades de respeito 

e de valoração à comunidade e à natureza, mas pela estética, qualidade e utilidade. As 

propriedades ambientais, sociais e simbólicas incorporadas à mercadoria incrementam o valor 

econômico, aumentando o potencial como fonte de renda. 

Nesse início de experiência, durante o período voltado à produção, considerando 

os fatores limitantes (a falta eventual de matéria-prima, de equipamentos ou de oportunidade 

de trabalho, o período necessário à aprendizagem e para estabelecer um ritmo propício de 

produção, outros compromissos, etc.), o retorno financeiro para as famílias variou entre 

R$150,00 e R$500,00 mensais, sendo que o foco esteve na qualificação técnica e 

organizacional do grupo solidário empreendedor e não no setor de vendas do 

empreendimento. Confirma-se o potencial da nova atividade econômica em oferecer 

subsistência a uma parcela da população. 

De forma a potencializar o crescimento econômico da atividade, prova-se 

prioridade investir, planejar e executar estratégias de comercialização. A demanda deve 

corresponder ao potencial de oferta do empreendimento a fim de aumentar a receita das 

trabalhadoras. 

O retorno financeiro obtido com a comercialização dos artigos e a prestação de 

serviços pelo grupo Brasis cobre a mão de obra empregada e destina parte do valor restante à 

formação de um capital de giro para o empreendimento, permitindo comprar materiais, suprir 

eventuais necessidades e realizar novos investimentos, conquistando autonomia. 



 
 

Mesmo com os desafios de um projeto que conta com pouco suporte financeiro, a 

experiência revela funcionar, conseguindo crescer, ampliar a capacidade de produção e as 

vendas, atingindo novos mercados e inovando tecnologicamente, ainda que não tenha grande 

impacto no PIB, devido ao pequeno porte. 

Contudo, o empreendimento Brasis ainda se encontra financeiramente dependente 

da iniciativa privada e do suporte institucional do IPOM, especialmente, no que diz respeito à 

manutenção e à aquisição de infraestrutura, à prestação de serviços, às oportunidades para a 

capacitação profissional, à conscientização e à organização quanto ao ciclo produtivo, às 

facilitações para a comercialização dos artigos e para a obtenção de trabalhos. 

O Projeto carece de um setor especializado destinado à captação de recursos. Com 

o reconhecimento dos devidos órgãos, em breve, os projetos do IPOM poderão concorrer em 

editais públicos. Gonçalves (2003) afirma ser absolutamente legítimo e necessário o acesso 

aos investimentos e à assessoria financeira, desde que os programas almejem a 

autossuficiência, a médio e longo prazo. 

Vale mencionar ainda que, além do suporte ao empreendedorismo, a cadeia da 

reciclagem movimenta bilhões de reais anuais e, de uma maneira geral, reduz os custos 

econômicos da administração pública com a limpeza urbana e as demais etapas do 

gerenciamento dos resíduos sólidos, com investimentos em novos aterros, com tratamentos de 

enfermidades e com outros programas de recuperação social e de passivos ambientais. 

Lembre-se que quanto mais se produz lixo, mais se gasta para “se livrar” dele. 

 

4.4 Reaplicabilidade 

 

Percorrendo a materialização de uma ideia, sua institucionalização e a maturação 

da experiência, o empreendimento solidário de beneficiamento de materiais recicláveis do 

Titanzinho confirma sua viabilidade quando compatibiliza, a um baixo custo, a geração de 

trabalho e renda (crescimento econômico) com o equilíbrio ecológico e a justiça social, 

resultando em inúmeros benefícios socioambientais de difícil mensuração em termos de valor 

financeiro, oferecendo perspectivas para a melhoria do bem-estar coletivo e a realização 

pessoal, contribuindo ao desenvolvimento sustentável local. 

Existem inúmeras oportunidades para a expansão da experiência de upcycling 

para além da costura, diversificando os recicláveis reutilizados, os artigos confeccionados e os 

grupos de vulnerabilidade social atendidos. O Projeto Brasis busca a infraestrutura adequada 

para dar suporte às novas possibilidades logo quando possível de forma a atender número 



crescente de famílias. Até o momento, os esforços estiveram voltados à consolidação do 

grupo de costura com que se vem trabalhando. 

Que a ideia funciona é inegável, mas sua principal característica reside em ser não 

privativa, ou seja, na possibilidade da multiplicação das ações e dos benefícios em outras 

localidades. Se as ações permanecerem apenas na comunidade em que se atua e ninguém mais 

ouvir sobre elas, podem até apresentar um impacto local pertinente, mas não na comunidade 

global. 

Dessa forma, deve-se transferir a tecnologia utilizada a partir da divulgação da 

experiência, da filosofia, da metodologia, dos êxitos, dos desafios, etc. de forma a incentivar a 

criação de outras organizações comunitárias, abordagens, estilos, processos e produtos para o 

beneficiamento de resíduos, baseadas em novas relações do e no trabalho. 

Espera-se contribuir ao desenvolvimento de arranjos e redes colaborativos, fortes, 

dinâmicos, de fácil acesso, que não se submetem às fronteiras territoriais, permitindo 

conexões e respondendo aos desafios em escala global, criando “um sistema dentro de um 

maior, que é a sociedade, gerando mudanças significativas a partir do processo de interação, 

de cooperação e de estoque elevado de capital social” (OLIVEIRA, 2004), como um elo que 

amplia a participação para além dos domínios do Estado e do mercado, atingindo o conceito 

de sociedade civil planetária ou de Cidadania global (RODRIGUES, 2005). Precisa-se de 

conceitos justos, grandes experiências e, sobretudo, muita boa vontade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
5. CONCLUSÃO 

 

As questões econômicas, sociais e ambientais brasileiras, com as ameaças e as 

oportunidades do atual estado de desequilíbrio político, demandam um tipo de ação integrada 

na sociedade capaz de mobilizar competências na criação de soluções inovadoras adaptadas às 

diferentes realidades. 

Percorrendo a materialização de uma ideia, sua institucionalização e maturação, o 

empreendimento solidário de beneficiamento de recicláveis do Titanzinho compatibiliza 

crescimento econômico com equilíbrio ecológico e justiça social, resultando em inúmeros 

benefícios socioambientais de difícil mensuração em termos de valor financeiro. 

A partir de oportunidades de qualificação profissional, de educação holística, de 

novas relações no trabalho e de renda, envolve a sociedade civil, o poder público e as 

empresas no manejo responsável de resíduos sólidos, em práticas de coleta seletiva e de 

reciclagem, na reestruturação do setor produtivo e de consumo. 

A experiência inclusiva de combate à pobreza e de proteção ambiental favorece a 

realização pessoal, o bem-estar coletivo e inova em sua capacidade de empreender diretrizes, 

estratégias e mecanismos de dinamização da comunidade no âmbito do desenvolvimento local 

sustentável, construindo novos valores culturais, transformando aspectos negativos da 

realidade. 

Deve-se transferir a tecnologia e incentivar a criação de outras organizações 

comunitárias de upcycling. 
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APÊNDICE 

 

APÊNDICE A – Questionário aplicado aos moradores do Serviluz, Fortaleza – CE. 

 

Entrevistador: 

Data: 

 

Parte I: QUESTIONÁRIO 
SOCIOECONÔMICO E DE PERCEPÇÃO 

AMBIENTAL 
 
1) Sexo:  
(  ) Masculino  (  ) Feminino 
 
2) Idade:  
(  ) 16-20 anos  (  ) 21-30 anos  
(  ) 31-40 anos  (  ) 41-50 anos  
(  ) 51-60 anos  (  ) Acima de 60  
 
3) Escolaridade: 
(  ) Analfabeto 
(  ) Nunca estudou, mas é alfabetizado 
(  ) Fund. Incompleto 
(  ) Fund. Completo 
(  ) Médio incompleto 
(  ) Médio completo 
(  ) Curso técnico ou profissionalizante 
(  ) Outro. Qual?________________ 
 
4) Estado civil: 
(  ) Solteiro(a)                          
(  ) Casado(a)/mora com companheiro(a) 
(  ) Divorciado(a)/separado(a) 
(  ) Viúvo(a) 
 
5) Tem filhos? 
(  ) Não  (  ) Sim. Quantos?________ 
 
6) Quem mora com você? (múltipla escolha) 
(  ) Moro sozinho(a) 
(  ) Pai ou mãe  (  ) Os dois 
(  ) Esposo(a)/companheiro(a) 
(  ) Filhos(as). Quantos?_______ 
(  ) Outros parentes ou amigos(as). Quantos?__ 
 
7) Quem participa das decisões familiares? 

(múltipla escolha) 
(  ) Você 
(  ) Cônjuge ou companheiro(a) 
(  ) Pai e/ou mãe 
(  ) Filhos(as) 

(  ) Outra(s) pessoa(s) 
 
8) Quanto é, aproximadamente, sua renda 

familiar? 
(  ) Até meio salário mínimo (R$273,00) 
(  )  Até 1 salário mínimo (R$545,00) 
(  ) De 1 a 2 salários mínimos (até R$1090,00) 
(  ) Mais de 2 salários (mais que R$1090,00) 
 
9) Essa renda é: 
(  ) Fixa   (  ) Pouco variável 
(  ) Muito variável 
 
10) De onde provém essa renda? 
(  ) Trabalho 
(  ) Auxílio do governo. Qual?__________ 
(  ) Pensão. Qual?____________________ 
(  ) Outro. Qual?_____________________ 
 
11) Quem contribui para essa renda?  

(múltipla escolha) 
(  ) Você 
(  ) Cônjuge ou companheiro(a) 
(  ) Pai e/ou mãe 
(  ) Filhos(as) 
(  ) Outra(s) pessoa(s) 
 
12) Sobre o seu trabalho: 
(  ) Carteira de trabalho assinada 
(  ) Informal/autônomo 
(  ) Já trabalhei e estou procurando trabalho 
(  ) Nunca trabalhei e procuro trabalho 
(  ) Não quero trabalhar 

 
13) Com que finalidade você trabalha? 

(numere 2 opções) 
(  ) Pelo salário, para sustentar minha família 
(  ) Para ser independente 
(  ) Para adquirir experiência 
(  ) Para ajudar minha comunidade 
(  ) Porque gosto da minha profissão 
(  ) Nunca trabalhei 
(  ) Não estou trabalhando 
(  ) Outra. Qual? _____________________ 



14)  
TRABALHO Satisfeito Não satisfeito 

Salário    
Cargo/Função   
Local   
Horário    
Patrão   
Ambiente   
Colegas   
Outro   

 
15) Você participa de alguma entidade ou 

associação? (múltipla escolha) 
(  ) Associação de bairro ou de moradores 
(  ) Organização não governamental 
(  ) Associação religiosa 
(  ) Partido ou associação política 
(  ) Clube esportivo 
(  ) Grupo de artes, dança, música ou teatro 
(  ) Não participo 
 
16) Como é essa participação? 
(  ) Ajudo à planejar, organizar ou trabalho em 
eventos e atividades 
(  ) Frequento os eventos ou atividades 
(  ) Raramente participo de alguma forma 
(  ) Nunca participo 

 
17) Habitação: 
(  ) Imóvel próprio regular 
(  ) Imóvel próprio irregular 
(  ) Imóvel alugado 
(  ) Imóvel emprestado 
(  ) Outra. Qual? _____________________ 
 
18) Como considera o seu modo de moradia? 
(  ) Excelente  (  ) Ruim 
(  ) Satisfatório  (  ) Péssimo 
 
19) Há quanto tempo você mora nesse local? 
(  ) Menos de um ano 
(  ) De um a cinco anos 
(  ) De cinco a dez anos 
(  ) De dez a vinte anos 
(  ) Mais de vinte anos 
 
20) Você gosta do local onde mora? 
(  ) Sim, com certeza 
(  ) Não, se pudesse me mudaria 
(  ) Não sei/Sou indiferente 
 
21) Em relação à vizinhança, você: 
(  ) Conhece, gosta e confia 

(  ) Conhece, gosta, mas não confia 
(  ) Não gosta 
(  ) Não conhece  

 
22) Sobre o local onde mora: 

GOSTA NÃO GOSTA 
1.  
2.  
3.  

 
23) Você se preocupa com os problemas da 

sua comunidade? 
(  ) Muito  (   ) Não  
(  ) Pouco  (   ) Não sei 
 
24) Quem é o responsável por esses 

problemas? (numere em ordem de 
importância) 

(  ) Poder público 
(  ) Instituições privadas 
(  ) Associação de moradores 
(  ) Você 
(  ) Os moradores 
(  ) Outro. Quem?____________________ 
 
25) Qual a origem da água que consome? 
(  ) Água encanada (CAGECE) 
(  ) Cacimba ou poço 
(  ) Cisterna (captação de água da chuva) 
(  ) Outro. Qual?_____________________ 
 
26) Tem energia elétrica na sua casa?  
(  ) Sim  (  ) Não 
 
27) Qual o destino do lixo da sua casa? 
(  ) Coloca para ser coletado 
(  ) Joga fora (terreno baldio ou outro espaço) 
(  ) Queima 
(  ) Enterra 
(  ) Não sabe 
 
28) Qual o destino do esgoto da sua casa? 
(  ) Rede de esgoto (CAGECE) 
(  ) Fossa ou sumidouro 
(  ) Nenhum 
(  ) Não sabe 
 
29) Quais meios de transporte você costuma 

utilizar mais? (numere 2 opções) 
(  ) Carro próprio  
(  ) Moto própria 
(  ) Transporte coletivo. Qual?__________ 
(  ) Bicicleta 
(  ) Carona 
(  ) Outro. Qual?_____________________ 



 
 

30) Você está satisfeito com o transporte que 
utiliza? 

(  ) Sim   (  ) Não 
(  ) Não me importo 

 
31) Como considera sua alimentação?  
(  ) Excelente  (  ) Ruim 
(  ) Satisfatório  (  ) Péssimo 
 
32) Você pratica alguma atividade física? 
(  ) Sim  (  ) Não 
 
33) Você frequenta: 

 Sempre Às vezes Nunca 
Cinema     
Teatro     
Estádio     
Shopping    
Parque    
Museu     
Shows/concertos    
Bares/danceterias    
Festas tradicionais    
 
34) Você gostaria de frequentar: 

 Sempre Às vezes Nunca 
Cinema     
Teatro     
Estádio     
Shopping    
Parque    
Museu     
Shows/concertos    
Bares/danceterias    
Festas tradicionais    
 
35) Quais os motivos para você não frequentar 

esses ambientes tanto quanto deseja? 
(múltipla escolha) 

(  ) Falta de condições financeiras 
(  ) A distância e a falta de transporte 
(  ) Não sei onde ir ou o que fazer 
(  ) Violência 
(  ) Outro. Qual?_____________________ 

 
36) Como você se mantém informado? 

(múltipla escolha) 
(  ) Conversas (  ) Assoc. de moradores 
(  ) Televisão (  ) Rádio 
(  ) Internet (  ) Jornais 
(  ) Revistas (  ) Posto de saúde 
(  ) Livros (  ) Escola 
(  ) ONG’s (  ) Outro ______________ 

37) Para você, o que faz parte do meio 
ambiente? (múltipla escolha) 

(  ) Árvores/matas (  ) Coisas fabricadas 
(  ) Ar (  ) Rios 
(  ) Mar (  ) Esgoto a céu aberto  
(  ) Sol/Lua (  ) Animais 
(  ) Solo/terra (  ) Pessoas 
(  ) Lixo (  ) Poluição 
(  ) Praia/areia (  ) Outros _______ 
 
38) Onde você vê informações sobre meio 

ambiente? (múltipla escolha) 
(  ) Não me interesso (  ) Assoc. de moradores 
(  ) Televisão (  ) Rádio 
(  ) Internet (  ) Jornais 
(  ) Revistas (  ) Posto de saúde 
(  ) Livros (  ) Escola 
(  ) ONG’s (  ) Outro ___________ 
(  ) Conversas  

 
39) Para você, o que é poluição?  

(múltipla escolha) 
(  ) Lixo orgânico (  ) Esgoto a céu aberto 
(  ) Entulho (  ) Areia 
(  ) Barulho  (  ) Fumaça 
(  ) Mal cheiro (  ) Outros___________ 
 
40) A poluição piora a condição do meio 

ambiente? 
(  ) Muito (  ) Não 
(  ) Pouco (  ) Não sei 
 
41) Para você, o que é problema ambiental? 

(múltipla escolha) 
(  ) Efeito estufa (  ) Desastre Nuclear 
(  ) Fumaça (  ) Desperdício de luz 
(  ) Desmatamentos (  ) Desperdício de água  
(  ) Lixo (  ) Fezes de animais 
(  ) Areia (  ) Barulho 
(  ) Esgoto a céu aberto (  ) Outros_________ 

 
42) Você se preocupa com o meio ambiente? 
(  ) Muito (  ) Não 
(  ) Pouco (  ) Não sei 
 
43) Existem problemas ambientais na sua 

comunidade? 
(  ) Muito (  ) Não 
(  ) Pouco (  ) Não sei 
 
Quais?_____________________________ 

 
44) Os problemas ambientais que existem são: 
(  ) Leves (  ) Moderados    
(  ) Graves (  ) Não sei 



45) Os problemas ambientais afetam você? 
(  ) Muito (  ) Não 
(  ) Pouco (  ) Não sei 
 
Como?_____________________________ 
 
46) Como você contribui para preservar o 

meio ambiente? (múltipla escolha) 
(  ) Economiza água 
(  ) Faz coleta seletiva 

(  ) Economiza energia 
elétrica e gás 

(  ) Não joga lixo nas 
ruas 

(  ) Planta e cuida de 
árvores 

(  ) Cuida da sua 
moradia 

(  ) Cuida das praças e 
locais púbicos 

(  ) Recicla materiais (  ) Outros _________  
 
47) O que você poderia fazer para proteger o 

meio ambiente? 
______________________________________ 
 
48) Como você se sente? 
 Muito 

bem 
Bem Ruim Péssimo 

Como 
indivíduo  

    

Na Família      
No Trabalho     
Na 
Comunidade 

    

 
49) Você conhece seus direitos/deveres como 

cidadão? Quais? 
Direitos_______________________________ 
Deveres_______________________________ 
 
50)  Quais seus planos para o futuro? 
______________________________________ 
 

 
Parte II – O INSTITUTO POVO DO MAR 

– IPOM E O PROJETO 
EMPREENDEDOR SOLIDÁRIO DE 

UPCYCLING 
 
51) Você tem vínculo, direta ou indiretamente, 

com IPOM? 
(  ) Não  (  ) Sim. Qual? ____________ 

 
52) O que acha das atividades desenvolvidas 

pela ONG? (múltipla escolha) 
(  ) Importante para o planeta  
(  ) Importante para minha comunidade 
(  ) Importante para minha família 

(  ) Importante para alguém próximo 
(  ) Importante para minha pessoa 
(  ) Desnecessárias, mas legais 
(  ) Perda de tempo 
(  ) Não conheço 
 
53) Sobre o IPOM: 
Gosta Não gosta  Sugestões 
1.   
2.   
3.   

 
54) Você deseja participar do projeto 

empreendedor de upcycling? 
(  ) Muito     (   ) Não    
(  ) Pouco  (   ) Não sei 

 
55) Ao participar do projeto, você pretende: 

(múltipla escolha) 
(  ) Obter renda para ajudar a sustentar minha 
família 
(  ) Adquirir experiência profissional 
(  ) Aprender coisas novas 
(  ) Ajudar a minha comunidade 
(  ) Ajudar o meio ambiente 
(  ) Outra. Qual? _____________________ 
 
56) Quanto tempo você pretende se dedicar ao 

projeto (dias úteis)? 
(  ) Horário integral 
(  ) Meio turno 
(  ) Somente nos dias e nas horas vagos 
 
57) Vai dividir o seu tempo entre o projeto e 

outras atividades? 
(  ) Não 
(  ) Sim. Quais? _____________________ 
 
58) O projeto vai influenciar sua vida para 

melhor? 
(  ) Muito  (   ) Não 
(  ) Pouco  (   ) Não sei 
 
59) Em relação ao projeto: (expectativas e 

sugestões) 
Pontos Fortes Pontos Fracos 
  
  
  

 
 

OBRIGADO POR SUA CONTRIBUIÇÃO!

 


