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1. ESCOPO TEÓRICO DA PESQUISAÇÃO

Para  situarmos  a  magnitude  do  problema do fomento  continuado a  uma política  de  ciência  &
tecnologia  social  aplicada  em  escala  microssocial  (como  este  projeto  de  pesquisação  ensejou
territorialmente 1) fundamental o aprofundamento sobre as condições mais gerais que envolvem as
abordagens sobre o paradoxo no Brasil, da falta de uma estrutura regulatória para o trabalho
não-formal numa sociedade com excesso de força de trabalho. 

Esta  subsunção  formal  da  mão  de  obra  de  todos  os  segmentos  da   classe  trabalhadora  opera
constantemente com níveis elevados da força de trabalho em disponibilidade nos setores agrícola e
não-agrícola  (com  sub-rendimento,  subemprego  e  vivendo  de  expedientes  como  desemprego
aberto). 

Trata-se de duas dimensões inseparáveis: a mais-valia absoluta (extensão da jornada de trabalho
mediante rotatividade, superabundância de oferta de mão de obra mediante extensão da jornada de
trabalho)  e  a  constituição  de  um  mercado  de  trabalho  assalariado  que  é  alimentado  pelas
interconexões com a oferta de mão de obra originada dos circuitos populares da economia (e de
formas de economia de subsistência camponesa e indígena). 

Esta  simbiose  permite  drenar  força  de  trabalho,  energias  do  labor  e  recursos  materiais  para
fortalecer as formas de subsunção real. Tal subsunção real se expressa no setor dito formal (regido
por contratos)  da economia,  onde se dá a extração da mais-valia relativa mediada por sistemas
tecnológicos. 

Este quadro foi objeto de diagnóstico e análises exaustivas já na década dos anos 1970 e 1980 do
século passado no Brasil e América Latina  diante da aceleração da migração campo-cidade e das
estruturas urbano-industriais. 

Tal excedente gerado pelo 

“(…) trabalho marginal é inerente ao sistema social no sentido de que deriva do
próprio processo de produção capitalista. Tal concepção permite ao autor (Anibal
Quijano) formular que a marginalidade é um fenômeno radical, posto que não pode
ser eliminada sem que se eliminem as estruturas básicas do processo de produção
capitalista” (KOVARICK, 1977:100). 

A interpretação corrente então, da transferência deste excedente foi explicada na obra “A Economia
brasileira: crítica à razão dualista” (1972) de Francisco Maria Cavalcanti de Oliveira (1933-2019),
ou Chico de Oliveira que se perguntou: 

1. A pesquisação que dá origem a este livro foi realizada em territórios específicos na região
Norte DF (Itapoã-Paranoá; Mestre D’Armas-Planaltina/DF, Varjão-Serrinha/Lago Oeste-DF; no
maior  assentamentos da reforma agrária  do  DF,  o Oziel III  também na região norte; na
Região Sul  (Cidade Estrutural/Taguatinga)  e Região Sudoeste (Quilombo Mesquita  (divisa
DF/GO-Cidade Ocidental).  



5  

“Qual a importância deste excedente para o sistema capitalista? Ele está longe de
ter uma participação expressiva no produto global; no entanto, o conjunto de seus
serviços e produtos originários dos setores então ditos marginais, pode proporcionar
uma infra-estrutura de custos altamente compensadora na medida em que leva a um
barateamento do custo de reprodução da força de trabalho” (KOVARICK, 1977). 

Podemos afirmar que boa parte da classe trabalhadora - e dentre ela os numerosos segmentos nos
circuitos populares da economia -  consome um custo urbano bastante diminuto que se configura no
baixo grau  de utilização dos  serviços  públicos  (saúde,  saneamento,  energia  elétrica,  educação),
segundo Francisco de Oliveira (1972) apontava como dominante a partir dos anos 1970. 

A questão da transferência do excedente também foi objeto de considerações de Celso Furtado pelo
lado da relação salarial nos setores agrícolas. Segundo ele, os salários rurais tendem a permanecer
extremamente baixos, porquanto o homem do campo deve optar entre a roça individual em terra
inferior ao rendimento econômico e a tutela da empresa agromercantil. Essa mão de obra barata
tende a perpetuar dentro das empresas técnicas agrícolas rudimentares (FURTADO, 2013:3252). 

O autor considera que a massa de trabalhadores rurais em expansão no Brasil  destina-se a três
frentes de trabalho: 

(i)  a  frente  dos  minifúndios  com  acesso  precário  de  propriedade  da  terra,  onde
subutiliza  sua  capacidade  de  trabalho  e  está  praticamente  impossibilitado  de
capitalizar e melhorar seu nível técnico;

(ii) a fronteira móvel sem apoio logístico ou financiamento onde se dedica a abrir
terras com técnicas primitivas sem possibilidade de fixar-se ou ascender a condição
de proprietário;

(iii)  integração  numa  empresa  agromercantil  como  parceiro,  foreiro,  rendeiro,
trabalhador assalariado (ou combinação destas modalidades de relações de trabalho)
sua capacidade é mais amplamente utilizada embora as práticas sejam igualmente
rudimentares (FURTADO, 2013:328). 

Casos como os de assentamentos peri-urbanos em Brasília (Oziel III) fazem parte da trajetória da
migração campo-cidade nos últimos 40 anos. As parcelas do assentamento são minifúndios; agora
diante de uma realidade política de autogestão na qual o assentamento que tiver projeto de fomentar
associações e cooperativas dos próprios trabalhadores poderá vir a atuar para promover a melhoria
do nível técnico com a organização do trabalho associado.

2. FURTADO, Celso. Essencial Celso Furtado. São Paulo: Penguim Classics/Companhia das Letras, 2013
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* * * 

Tal  condição de acesso aos bens e  serviços públicos -  que podemos entender  como Índice de
Desenvolvimento Humano – IDH dos municípios brasileiros3 - mudou pouco após a Constituição de
1988 com exceção nos 500 municípios metropolitanos do país onde parte da população em idade
ativa (PIA de 14 a 68 anos) tem acesso muito diferenciado e extremamente desigual a estes bens
públicos. 

Nos demais 5000 e tantos municípios (reunindo cerca de 70% da PIA) o acesso a serviços públicos
fundamentais para qualidade de vida da reprodução da força de trabalho, continua extremamente
precário (são municípios tipicamente rurais e peri-urbanos). 

Eles reúnem grande contingente da nossa população em idade ativa (PIA) em territórios situados no
interior  (cerca de 90  milhões de pessoas  segundo  dados do Censo do IBGE de 2000  vivem em
municípios fora das zonas metropolitanas brasileiras). 

Estes contingentes continuam marginalizados  (para usar esta noção comum nos estudos sobre o
tema nos anos 1970) quanto ao acesso à infra-estrutura  “cidadã”. Lembrando a contribuição de
Chico de Oliveira, um crítico afirmou: 

“Coerente com essa busca ele  promoveu a atualização de sua Crítica  da Razão
Dualista (rebatizado de “O ornitorrinco” que é a mais perfeita tradução do Brasil
de hoje, sob o signo de Darwin: uma combinação esdrúxula de setores altamente
desenvolvidos,  um  setor  financeiro  macrocefálico,  mas  com  pés  de  barro.  Uma
figura  magra,  esquelética,  sustentando  uma  cabeça  enorme,  que  é  o  sistema
financeiro, mas com pernas esquálidas e anêmicas, que são a desigualdade social e
a pobreza extrema. Esse ornitorrinco não é como o subdesenvolvimento, que surgiu
de  uma  singularidade  histórica,  quando  o  capitalismo  mercantil  alcançou  a
América, destruindo as civilizações pré-colombianas e criando outras sociedades,
chamadas subdesenvolvidas porque não eram um elo na cadeia do desenvolvimento
mas uma  “coisa” criada pelo encontro do capitalismo com outras sociedades. Esse
bicho, que não é isso nem aquilo – um animal improvável na escala da evolução –,
foi a forma encontrada por Chico para qualificar a espécie de capitalismo que se
gerou no país e que não dá mostras de mudança” (Roberto Schwarz em OLIVEIRA,
2003). 

3. As 20 áreas metropolitanas do Brasil classificadas de acordo com o IDH calculado para 2017; vai de uma escala de 0
a 1 - quanto mais perto de 1, melhor o desempenho. Para elaborar o índice, são considerados indicadores de renda per
capita, educação e expectativa de vida. Sabendo-se que o índice varia de zero até 1 e das classificações "muito baixo" (0
a 0,499), "baixo" (0,500 a 0,599), "médio" (0,600 a 0,699), "elevado" (0,700 a 0,799) e "muito elevado" (0,800 a 1,000)
neste levantamento só aparecem  Regiões metropolitanas na faixa de IDH 'elevado'  e 'muito elevado'.   Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA).  «Evolução do IDHM e de Seus Índices Componentes no período de 2012 a
2017» (PDF).

http://atlasbrasil.org.br/2013/data/rawData/Radar%20IDHM%20PNADC_2019_Book.pdf
http://atlasbrasil.org.br/2013/data/rawData/Radar%20IDHM%20PNADC_2019_Book.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_de_Pesquisa_Econ%C3%B4mica_Aplicada
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_de_Pesquisa_Econ%C3%B4mica_Aplicada
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_metropolitana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Expectativa_de_vida
https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Renda_per_capita
https://pt.wikipedia.org/wiki/Renda_per_capita
https://pt.wikipedia.org/wiki/2017
https://pt.wikipedia.org/wiki/IDH
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_regi%C3%B5es_metropolitanas_do_Brasil
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É relevante  o entendimento  destas questões  sobre  a  dinâmica  e  composição  deste  conjunto  de
elementos  com  aspectos  qualitativos  dos contingentes  da  população  ativa  economicamente
subocupada - PAES 4). 

Caixa Informativa 01 
DIGRESSÃO  HISTÓRICO-SOCIOLÓGICA  SOBRE  AS  ORIGENS  DO  EXCESSO  DE
DISPONIBILIDADE DE FORÇA DE TRABALHO NO BRASIL 

Os circuitos capitalistas da economia  absorvem no Brasil (e em muitos países da América Latina) apenas
1/3 em média da força de trabalho total da população em idade ativa (PIA) enquanto os restantes estão em
atividade  nos circuitos  populares  transferindo  valores  mediante  subsunção  ao  circuito  juridicamente
formalizado. Qualquer que seja a perspectiva adotada para analisarmos a trajetória destes 2/3 da força de
trabalho (o que chega a 110-135 milhões de pessoas), é necessário uma rápida explanação do percurso
histórico do trabalho livre no Brasil em período recente. Vale lembrar que após o esgotamento das relações
de exploração da mão de obra negra sob o regime da abolição, o que ocorre formalmente em fins do Séc.
XIX, em seguida deu-se um período de instauração do trabalho livre ao longo de toda a primeira metade do
Séc. XX.  

Este período passou por sucessivas crises: tratamento da questão salarial e social mediante o autoritarismo e
violência policial; predominância de governos ditatoriais que coibiam a reinserção do negro na sociedade
dos brancos; regime trabalhista em ascendência com ou sem lutas sindicais e operárias que beneficiaram os
segmentos melhor organizados; revoltas camponesas reprimidas por milícias particulares e pelo  Exército
brasileiro; quarteladas e repressão militar. 

Esta sucessão de crises nada mais são do que  emergência histórica de um mercado nacional de trabalho
livre após 1930. A passagem ou transição de um regime escravocrata para o regime de trabalho livre sob a
República repõe a questão negra sob novas formas de dominação de homens e mulheres de origem africana,
inseridos no ordenamento hierárquico da sociedade como ex-trabalhador/as escravos.  

Agora trabalhadores livres, estes contingentes foram protagonistas das lutas abolicionistas no passado; mas
após a República continuaram a viver sob condições de dominação e segregação no dito trabalho livre. Este
passou a ser vivido sobre esta condição de subsunção formal e real ao Capital. Vale lembrar que no sentido
marxiano estes conceitos foram parte da sua (Marx) interpretação para o quadro europeu entre os Séc. XVI
e XIX.  Este quadro estava maduro para o  rompimento das múltiplas formas do trabalho servil,  com a
emergência plena das condições para a dominação via trabalho assalariado.  

Nas Américas, contudo,  e no Brasil em particular -  a trajetória para o trabalho assalariado é totalmente
diversa. Entre os Séc. XVIII e XX o trabalho livre representará uma solução de continuidade, vale dizer, é a
negociação para uma nova etapa de crises que dá origem a um regime diferenciado de subsunção ao capital.

Este regime diferenciado de trabalho livre foi, ao mesmo tempo, abolição do trabalho escravo, e negação
aos sujeitos concretos do direito de existência plena como contingente de cidadãos.  Contraditoriamente
cidadãos  sem cidadania, em que o componente  trabalhador  “livre” se traduz como deixado ou largado à

4. Note que não existe tal classificação de dados sobre a população em idade ativa fora do setor formal da economia, cuja dinâmica é
permanente ou estrutural (e não conjuntural). Esta definição de recortes estatísticos para identificar a  população ativa em circuitos
populares da economia é uma proposta de constructo estatístico que poderá um dia ser elaborado por órgãos de planejamento do
Estado brasileiro (como IPEA e IBGE). Fica a sugestão. 
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própria sorte para vender sua força de trabalho a qualquer contratante.  

Estes contingentes negros da classe trabalhadora no Brasil irão justamente ocupar os postos de trabalho que
mais demandam mão de obra manual com qualificação, escolaridade, experiência e formação técnica muito
antiga,  (datada  pelo  menos  desde  épocas  coloniais)  para  atuar  em sistemas  sociotécnicos  tradicionais,
comunitários,  com  lavoura  e  beneficiamento  agroalimentar,  construção  com  técnicas  ancestrais  e
correspondente complexidade no circuito de serviços e produtos destinados à moradia, transporte, energia,
educação,  vestuário,  cultura religiosa e cultos afrobrasileiros desde a época colonial  (v.  GAMA, 1986:
1075). 

Esta situação se estenderá ao longo do Sec. XX e nos aflige no Séc. XXI como um tormento político e
drama social. Que é conviver com uma parte dos contingentes da classe trabalhadora marcada pela origem
étnica sem acesso a postos de trabalho e destinados a serem a mão de obra que não irá receber os benefícios
da qualificação e treinamento, dentro dos sistemas sociotécnicos ditos modernos. Esta exclusão é marcada
pela baixo ou nulo fomento aos sistemas educacionais. 

Está é a ameaça permanente aos que vendem sua força de trabalho como trabalhadores livres. Passou a lhes
ser  crucial  se  inserir  favoravelmente no regime salarial  (subsunção formal e real  tendencialmente com
utilização de sistemas técnicos e logo, geração de mais valia relativa),  e  escapar assim, das formas de
subordinação semi-servis sem contrato de trabalho(todas em geral, orientadas pela extensão da jornada de
trabalho pela extração da mais valia absoluta).

Igualmente de outro lado, este trabalho livre vai significar a herança (de hábitos, moralidades, costumes e
sobrevivências no cotidiano) que incorpora secular repressão a centenas de povos nativos, das populações
tradicionais camponesas e sertanejas. 

Elas  irão  compor  o  grosso  dos  contingentes  do  proletariado  urbano  e  periurbano,  das  populações
camponesas e povos das florestas e povos ancestrais. Estamos diante de um quadro não só da degradação
do  trabalho  nos  circuitos  industriais  avançados  da  industrialização  (Braverman),  mas  igualmente  nos
circuitos populares no Brasil. 

Modernamente,  tais  processos  se  dão  mediante  intensificação  da  jornada  de  trabalho  com  mudanças
gerenciais e tecnológicas (ROSSO, 2008) associada a toda sorte de  arbítrio na contratação da força de
trabalho fabril. 

5. V. recuperação histórica do autor sobre o arcabouço legal das corporações de ofício que organizava, legislava e
dirimia conflitos na sociedade dos integrantes oficios artesanais e manufatura simples na mecânica. A Casa dos
Vinte e quatro funcionava como uma assembleia municipal com poder deliberativo. Todas as medidas municipais
a  serem postas  em prática  tinham que ser  por  ela  votadas  e  aprovadas  por  maioria.  Era  composta  por  dois
representantes de cada uma dos 12 gremios ou corporações de ofícios da cidade (conhecidas por "bandeiras"), os
quais eram coletivamente conhecidos pelos "Vinte e Quatro". Cada bandeira era designada pelo respetivo santo
padroeiro  e  incluía  um ofício  de  cabeça,  bem como outros  ofícios  anexos.  As  reuniões  dos  Vinte  e  Quatro
realizavam-se inicialmente na Igreja de S. Domingos. Os Vinte e Quatro elegiam um juizdo povo (que presidia à
Casa), juizes depaz, procuradores e outros magistrados. Posteriormente, foram criadas casas dos vinte e quatro em
outras cidades de Portugal e do Ultramar portugues. Em algumas cidades e vilas menores, eram compostas apenas
por 12 representantes de ofícios, adoptando a designação de "casas dos doze". Na sequência da implantação do
regime liberal  em  Portugal,  as  casas dos vinte  e  quatro foram extintas pelo Decreto de  7 de maio de 1834.
(https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Casa_dos_Vinte_e_Quatro). 

https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Casa_dos_Vinte_e_Quatro
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Todavia, como o movimento do capital é ciclicamente contraditório e sujeito a destruição de capitais, a
produção  da  mais-valia  relativa  pressupõe  a  crescente  utilização  proporcionalmente  maior  do  capital
constante  (trabalho  morto)  em  relação  ao  capital  variável  (trabalho  vivo).  Diante  do  aumento  da
composição orgânica do capital (uso de tecnologia) isto implica, de um lado, a tendencial redução da taxa
de lucro e de acumulação de capital. De outro, em todos os setores manufatureiros (e mais recentemente nos
serviços) há uma redução do número relativo de trabalhadores explorados formalmente como empregados. 

Isso significa que parte da mercadoria  força de trabalho se torna invendável.  Acarreta uma população
proletária excedente e, consequentemente, uma diminuição do preço da força de trabalho abaixo de seu
valor.  A redução do  valor  da  força de trabalho acaba causando,  simultânea  e  contraditoriamente,  uma
diminuição de seu preço abaixo do valor. (TUMOLO, 2003). A matriz teórica deste modelo encontra-se no
Livro IV de O Capital; vale lembrar neste sentido: 

A esfera  da  circulação  ou  do  intercâmbio  de  mercadorias,  dentro  de  cujos  limites  se
movimentam compra e venda de força de trabalho, era de fato um verdadeiro éden dos
direitos  naturais  do  homem.  O  que  aqui  reina  é  unicamente  Liberdade,  Igualdade,
Propriedade e Bentham. Liberdade! Pois comprador e vendedor de uma mercadoria, por
exemplo, da força de trabalho, são determinados apenas por sua livre-vontade. Contratam
como pessoas  livres,  juridicamente  iguais.  O contrato é  o  resultado final,  no qual  suas
vontades se dão uma expressão jurídica em comum. Igualdade! Pois eles se relacionam um
com o outro apenas como possuidores de mercadorias e trocam equivalente por equivalente.
Propriedade! Pois cada um dispõe apenas sobre o seu. Bentham! Pois cada um dos dois só
cuida de si mesmo. O único poder que os junta e leva a um relacionamento é o proveito
próprio, a vantagem particular, os seus interesses privados. E justamente porque cada um só
cuida  de  si  e  nenhum  do  outro,  realizam  todos,  em  decorrência  de  uma  harmonia
preestabelecida  das  coisas  ou  sob  os  auspícios  de  uma  previdência  toda  esperta,  tão-
somente a obra de sua vantagem mútua, do bem comum, do interesse geral. 

Ao sair dessa esfera da circulação simples ou da troca de mercadorias, da qual o livre-
cambista vulgaris extrai concepções, conceitos e critérios para seu juízo sobre a sociedade
do capital e do trabalho assalariado, já se transforma, assim parece, em algo a fisionomia de
nossa dramatis personae. O antigo possuidor de dinheiro marcha adiante como capitalista,
segue-o  o  possuidor  de  sua  força  de  trabalho  como  seu  trabalhador;  um,  cheio  de
importância,  sorriso  satisfeito  e  ávido  por  negócios;  o  outro,  tímido,  contrafeito,  como
alguém que levou a sua própria pele para o mercado e agora não tem mais nada a esperar,
exceto o curtume. (MARX, 1983)

Esta  contradição  marca  os  vínculos  sociais  do  trabalhador  livre  subordinado  ao  processo  de  trabalho
dominante.  Nas  Américas,  os  povos  nativos,  e  os  numerosos  povos  de  culturas  africanas  (com maior
presença,  os  bantos  e  iorubás  e  entre  eles,  jejes,  nagôs,  angola,  congos e  fulas)  foram submetidos à
desarticulação e perda de seus próprios sistemas sociotécnicos. 

Em seu lugar  lhes  foi  imposto o sistema sociotécnico dos vencedores.  Nas Américas  “(...)  la  cultura
vencida  ha  perdido  la  coherencia  de  su  propio  sistema  sociotécnico  sin  haber  adquirido  una nueva”
(BUCH e SOLIVEREZ, 2004:38-39).  Juntas são  formas econômicas de dominação de classe (trabalho x
capital) e privilégios de natureza estamental impõem costumes, hábitos, preconceitos moralistas, resquícios
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(neo)colonialistas  do racismo  individualista  e  institucional.  Tal  racismo  conceituado  como  estrutural
(ALMEIDA,2020) se tornou embebido nas hierarquias da dominação social  e econômica das empresas
modernas;  reproduzido  de  forma  funcional  no  presente  como  a  combinação  do  traço  persistente  no
capitalismo do excedente; soma-se a isto a tendência de reduzida mudança técnica que obriga a mão de obra
negra ficar concentrada na construção, agropecuária e serviços domésticos 6). 

 

Os contingentes das  classes  trabalhadoras  nos  circuitos  populares  da  economia  aumentaram
significativamente na fase da crise recente imposta pelo Golpe de 2016 ao Estado. E se agravaram
na   atual  fase  (2020-22)  da  pandemia  Covid  19.  A  importância  desta  população  ativa
economicamente  subocupada (ou  PAES  adiante  mencionada)  pode  ser  resumida  em  quatro
dimensões: 

1 - A PAES tem presença significativa na maioria dos estados brasileiros, e o DF não escapa
desta regra; 

2 – A PAES assume permanência continuada não sendo um fenômeno passageiro, sujeito a
ser superado quando a população trabalhadora estiver em um ciclo de pleno emprego (cada
vez mais distante da realidade histórica brasileira), ou ainda quando as classes de consumo C
e D ascender ao patamar de consumo das classes A e B; 

3 – A PAES apresenta uma dispersão multissetorial pois está presente em praticamente todos
os  departamentos  da  economia  (Agricultura  e  Pecuária,  Florestal  e  Pesca;  Exploração
Mineral, Industria de transformação e construção civil, Serviços...)

4 - Em comparação com as grandes e medias empresas capitalistas, os circuitos populares
são apontados na literatura econômica, como anti-econômicos e  “medíocre” em termos de
produtividade. Contudo, conforme analisado por Chico de Oliveira, a produção e serviços da
PAES atendem a parte relevantes dos custos de reprodução da força de trabalho. Como regra
geral sempre que aumenta o desemprego formal, e cai o salário mínimo podemos agregar a
este aspecto,  tais   segmentos  (PAES)  desempenham importante papel de manter o tecido
social numa relação entre integração e conflitos por mobilidade ascendente/descendente, o
que dá a falsa sensação de que há oportunidades para todos (quando isto não ocorre, de fato).

Este  quadro  adiante  apresentado  do  IBGE de  2018  tem metodologia  particularmente  útil  pois
discrimina os diversos contingentes dos circuitos populares da economia, com detalhes; isto nos
permite visualizarmos a sua magnitude mais adiante da PAES. 

Nos  permite  também  ter  uma  compreensão  mais  abrangente  sobre  os  circuitos  populares  da
economia,  e  das  suas  relações  contraditórios  com  o  circuito  do  Capital,  e  da  suas  cadeias
subordinadas de micro, pequenos e médias empresas (que veremos mais adiante):  

6 . Na população em geral, os pretos e pardos são maioria, 55,8% dos brasileiros, contra uma fatia de 43 % de brancos. Os negros 
eram maioria na força de trabalho de atividades como Agropecuária (60,8% dos trabalhadores nesse setor), Construção (62,6%) 
e Serviços domésticos (65,1%), todos eles segmentos com remuneração inferior à média em 2018. - Veja mais em 
https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2019/11/06/negros-tem-mais-dificuldade-de-obter-emprego-e-recebem-
ate-31-menos-que-brancos.htm?cmpid=copiaecola. 

https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2019/11/06/negros-tem-mais-dificuldade-de-obter-emprego-e-recebem-ate-31-menos-que-brancos.htm?cmpid=copiaecola
https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2019/11/06/negros-tem-mais-dificuldade-de-obter-emprego-e-recebem-ate-31-menos-que-brancos.htm?cmpid=copiaecola
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Quadro 1. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) com as subdivisões
do mercado de trabalho 
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Os dados abaixo na Caixa Informativa 02 nos permitem complementar o cenário sobre empregados
com  carteira  assinada,  empregados  e  desempregados,  empregadores  e  trabalhadores  por  conta
própria, e outras modalidades: 

Caixa Informativa 02 

AGRUPAMENTOS TÍPICOS DA FORÇA DE TRABALHO CONSIDERANDO SUAS
CARACTERÍSTICAS DE INSERÇÃO NOS CIRCUITOS POPULARES DA ECONOMIA

Em 2012, havia no Brasil 34,2 milhões de empregados do setor privado com carteira de trabalho assinada;
em 2014 este contingente atingiu o patamar mais alto da série, 36,5 milhões. Entre 2015 e 2018 houve
queda em todos os anos. Em 2019 foi interrompida a trajetória descendente, com a expansão de 1,1% (356
mil) que resultou no contingente de 33,2 milhões de trabalhadores com carteira de trabalho assinada. 

No entanto, em 2020, esse indicador apresentou sua maior queda (7,8%), recuando para 30,6 milhões de
trabalhadores. Frente a 2014, a retração foi ainda maior, de 16,0% (ou menos 5,8 milhões de pessoas). 

Também entre os empregados sem carteira de trabalho assinada no setor privado houve retração acentuada
em 2020 e o contingente desses trabalhadores reduziu 16,5%, passando de 11,6 milhões (2019) para 9,7
milhões de pessoas (2020). Em relação a 2012, quando a estimativa havia sido de 11 milhões de pessoas, a
queda foi de 12,3%. 

Os trabalhadores domésticos no Brasil, em 2012, compreendiam 6,1 milhões de pessoas e atingiu o menor
contingente em 2014, quando havia no País 5,9 milhões de trabalhadores domésticos. Em 2020, contudo,
ocorreu a maior retração dessa população, que passou de 6,2 milhões em 2019 para 5,1 milhões de pessoas
em 2020: queda de 19,2%. 

O número de empregadores no Brasil atingiu o contingente de 4,0 milhões de pessoas em 2020, o que
representou queda de 8,5% (menos 373 mil pessoas) em relação a 2019. Frente ao início da série, quando
havia 3,5 milhões de empregadores, contudo, o movimento foi de expansão (13,9%). A queda em 2020
ocorreu tanto entre os empregadores com CNPJ quanto entre os não registrados no CNPJ. No primeiro
caso, a redução foi de 6,8% (menos 243 mil pessoas), enquanto no segundo chegou a 15,7% (menos 131
mil pessoas). 

O trabalho por conta própria que envolvia, em 2012, 20,3 milhões dos trabalhadores do País, passou a
totalizar 24,2 milhões em 2019, correspondendo, portanto, ao acréscimo de 3,9 milhões de pessoas em sete
anos.  Contudo,  em  2020,  o  contingente  desses  trabalhadores  baixou  para  22,7  milhões  de  pessoas
representando queda de 6,2% em um ano. Dentre os trabalhadores por conta própria, cerca de 76% não
tinham registro no CNPJ em 2020.

Fonte: Indicadores IBGE. PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICÍLIOS CONTÍNUA - PNAD CONTÍNUA. Principais
destaques da evolução do mercado de trabalho no Brasil. 2012-2020. Instituto Brasileiro de Geografia. e Estatística – IBGE. Acesso

10.1.2022:https://ftp.ibge.gov.br/Trabalho_e_Rendimento/Pesquisa_Nacional_por_Amostra_de_Domicilios_continua/
Principais_destaques_PNAD_continua/2012_2020/PNAD_continua_retrospectiva_2012_2020.pdf
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* * * 

Para abordarmos  estas questões da reprodução social  da força de trabalho temos que recorrer a
teoria do processo de trabalho. A noção de processo de trabalho emergiu na segunda metade do
Séc. XIX da obra máxima de Marx, O Capital, ao analisar as entranhas da divisão manufatureira do
trabalho que pressupõe uma rígida separação entre trabalho manual e trabalho intelectual. 

A teoria do processo de trabalho tem sido retomada de tempos em tempos (BRAVERMAN, 1980;
FEENBERG, 1991:25-29) e ela  explica com detalhes como a fragmentação dos trabalhadores no
plano da divisão manufatureira do trabalho, se reflete na divisão social do trabalho na sociedade
como um todo! 

Desta  perspectiva,  podemos  afirmar  que  a  problemática  (do  PAES)  “não  é  exclusiva  do
subdesenvolvimento, não pertence a uma etapa determinada do desenvolvimento capitalista, e sim,
é inerente ao próprio capitalismo” (SATO,1977). 

Esta afirmação tem origem na Crítica da Razão Dualista: 

“O tamanho destes contingentes (em grande parte situados no setor terciário) numa
economia como a brasileira, do ponto de vista de sua participação no emprego total,
é uma questão estreitamente ligada à acumulação urbano-industrial.  A aceleração
do crescimento, cujo epicentro passa a ser a indústria, exige, das cidades brasileiras
– sedes por excelência do novo ciclo de expansão, infra-estrutura e requerimentos
em  serviços  (…).  A  intensidade  do  crescimento  industrial,  que  em
trinta  anos  passa  de  19%  para  30%  de  participação  no  produto  bruto,
não  permitirá  uma  intensa  e  simultânea  capitalização  nos  serviços,  sob
pena de esses concorrerem com a indústria propriamente dita pelos escassos fundos
disponíveis para a acumulação capitalística” (OLIVEIRA, 2003:56).

Qual a razão básica, indaga Chico de Oliveira, pela qual,

“(…)  pode ser  negada a negatividade do crescimento  dos  serviços  – sempre  do
ponto  de  vista  da  acumulação  global  –  é  que  a  aparência  de  “inchação”
esconde  um  mecanismo  fundamental  da  acumulação:  os  serviços  realiza-
dos  à  base  de  pura  força  de  trabalho,  que  é  remunerada  a  níveis  baixís-
simos,  transferem,  permanentemente,  para  as  atividades  econômicas  de
corte  capitalista,  uma  fração  do  seu  valor,  “mais-valia”  em  síntese.  Não
é  estranha  a  simbiose  entre  a  “moderna”  agricultura  de  frutas,  hortaliças
e outros produtos de granja com o comércio ambulante?  O volume de comércio de
certos  produtos  industrializados –  o  grifo  é
proposital  –  tais  como  lâminas  de  barbear,  pentes,  produtos  de  limpeza,
instrumentos  de  corte,  e  um  sem-número  de  pequenos  objetos,  que  é
realizado  pelo  comércio  ambulante  das  ruas  centrais  de  nossas  cidades?
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Qual  é  a  relação  que  existe  entre  o  aumento  da  frota  de  veículos  par-
ticulares  em  circulação  e  os  serviços  de  lavagem  de  automóveis  realiza-
dos  braçalmente?  Existe  alguma  incompatibilidade  entre  o  volume  cres-
cente  da  produção  automobilística  e  a  multiplicação  de  pequenas  ofi-
cinas  destinadas  à  re-produção  dos  veículos?  Como  explicar  que  todos  os
tipos  de  serviços  de  consumo  pessoal  cresçam  mais  exatamente  quando
a  indústria  recupera  seu  dinamismo  na  criação  de  empregos  e  quando
todo  um  processo  se  cristaliza  –  conforme  os  resultados  do  censo
demográfico  de  1970  –  numa  distribuição  da  renda  mais  desigual?  Esses
tipos  de  serviços,  longe  de  serem  excrescência  e  apenas  depósito  do
“exército  industrial  de  reserva”,  são  adequados  para  o  processo  da  acumu-
lação  global  e  da  expansão  capitalista  e,  por  seu  lado,  reforçam  a  ten-
dência à concentração da renda (OLIVEIRA: 2003:58). 

Estas e tantas outras questões relacionadas com a PAES e seus contingentes da força de trabalho nos
circuitos populares da economia - sem salário ou emprego - sob uma reprodução social contínua e
externa às instituições, cria ou adota lógicas próprias, táticas e estratégias de sobrevivência. 

Tal reprodução social expressa a condição necessária de sobrevivência das famílias trabalhadoras.
Sem esta reprodução o próprio sistema econômico entraria em queda de atividades,  configurando
uma espécie de crise sistêmica de ocupação e exploração do território;  minguaria  a natalidade e
cresceria a mortalidade geral. 

O  que  poderia  provocar  até  efeitos  de   despovoamento  em  certos  territórios  de  dimensões
continentais como o brasileiro. Esta lógica apresenta um conjunto de trocas sob uma encruzilhada
de quatro vértices: 

(i)  um primeiro  vértice (A)  é  composto  pelos  circuitos  populares  da  economia  com  a
própria  PACPE  (em  número  de  110-120  milhões),  com  predominância  das  formas  de
trabalho  manual  (mas  não  apenas  pois  estes  contingentes apresentam  escolaridade,
experiência  e  nível  cognitivo  em proporções  variáveis  entre  trabalho manual  e  trabalho
intelectual dependendo das atividades populares envolvidas). 

(ii)  um segundo por  sua  vez,  (B)  mobiliza  um  contingente  menor  (7  milhões  de
estabelecimentos) subordinado às cadeias que levam ao terceiro vértice,

(iii)  o  terceiro  circuito tecnificado  (  C )  faz uso  recorrente  de  trabalho intelectual  sob
domínio do Capital monopolista (500 maiores empresas privadas, públicas, transnacionais e
corporações) que envolve um mercado de trabalho com cerca de 30 milhões de pessoas
incluindo pessoal em atividades governamentais nos três níveis de governo e setor público
produtivo (que contrasta com o tamanho seis vezes maior da PIA nos demais circuitos)! 

(iv) Um quarto vértice está em construção - o que está em jogo é precisamente a criação e
planejamento de um quarto vértice para interagir com os 3 outros! É no contexto deste 4o.
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ECONOMIA
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vértice da reprodução da força de trabalho no Brasil que podemos situar a importância dos
fundos rotativos solidários para alavancar programas, projetos e ações locais. 

Podemos representar este quarto vértice como um segmento que certamente tem vínculos profundos
com o circuito popular  da economia,  mas que poderá igualmente fazer transações com os dois
outros. O  quarto vértice é a parte da PAES que se integrará aos sistemas sociotécnicos e financeiros
do circuito da economia solidária tal como ele se configurou nos anos 2005 a 2018. A figura 1 a
seguir, expressa esta configuração dos quatro vértices entrelaçados:

Fig. 1. Os quatro circuitos Sociedade & Economia no Brasil: três vértices tradicionais 

e o surgimento de um quarto vértice da Economia Solidária (EcoSol) 

DA
 

Fonte: Formulação do autor

Note que não se trata de um esquema dualista no qual a economia popular é tratada como segmento
separado  da  economia  diante  o  outro  polo,  o  suposto  circuito  superior formado  pelo  setor
formalizado juridicamente das grandes, médias, pequenas e microempresas detentoras de capital e
da propriedade dos meios de produção - que é em ultima instância, o que define as fronteiras
com os circuitos populares da economia!  

O  não  reconhecimento  das  condições  estruturais  da  PAES  no  fomento  oficial  é  um  traço  da
operação do Estado brasileiro capturado pela economia controlada por C e B; por isto os circuitos
populares  enfrentam  um  conjunto  expressivo  de  barreiras  que  parecem  obdecer  a  uma  lógica

Vertice 2. PME - 
PEQUENAS E 

MICROEMPRESAS
(cerca de 9 milhões 

de estabelecimentos)

Vertice 1. 
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empresários)

4o.vertice
ECONOMIA

SOLIDARIA (1 milhão de 
Empreendimentos - 2016): 

criação de 
cadeias de  valor no territorio
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natural ou normal, como se precisassem vencer barreiras da concorrência intercapitalista (cumprir
rotinas fiscais federais, estaduais e municipais, e um conjunto de documentação a fim de comprovar
estar “em dia”) para seus contingentes sobreviverem. A economia solidária é por assim dizer, uma
“costela” do tecido complexo formado pelos circuitos populares.

Em  outras  palavras,  o  fomento  oficial  para  superar  estes  obstáculos  -  papel  do  Estado  -  é
precisamente o problema que se coloca primeiramente porque o Estado não pode agir contra outros
interesses do grande capital  (corporações) e do forte aparato político-ideológico subordinado de
cerca de seis a nove milhões de médias e pequenas empresas. Ao longo dos anos de crise com
quebra de milhares de pequenas e micros a recessão joga como num barco a deriva, toda a classe
média proprietária de negócios. Associada à recessão emerge o discurso obscurantista econômico
(entre 2016/2022 quando redigimos este texto) que passou a ser o mantra dominante ao preconizar o
fim da sociedade solidária e o desmantelamento das políticas do Estado que alimentam valores
destinados a representar esta solidariedade.  

Ela procura promover a organização do trabalho associado pela economia solidária mediante uma
regulamentação distinta (como empresas sociais, empresas sem fins lucrativos, empresas solidárias,
sob isenção específica da Receita Federal, Previdência e Assistência Social). 

Tal  regulamentação  foi  planejada  para  ocorrer  após  a  criação  a  política  nacional  de  economia
solidária (distinta da PME) nos anos 2006-2015. As mudanças políticas após o Golpe parlamentar e
jurídico  de  2016  interromperam  este  horizonte  de  eventos.  Esta  criação  passará,  no  futuro,
necessariamente  pelos  bancos  comunitários,  as  cooperativas  de  crédito  solidário  e  os  fundos
rotativos solidários (FRS) como fundos de aval que compõem as finanças solidárias, cumprindo
atividades designadas como microcrédito,  fornecimento de crédito a clientes não atendidos pelo
setor financeiro e bancário tradicional . 

Este  segmento  das microfinanças  reune  uma gama  de  serviços  financeiros  (microcrédito,
microsseguros,  micropoupanças,  entre  outros)  de  pequena  escala  para  negócios  e  famílias
tradicionalmente  mantidas  à  margem  do  sistema  financeiro  (Neri,  2008).  As  considerações
metodológicas que se seguem debatem o problema pela busca de resposta na prática diferenciada de
fomento das ITCPS a grupos familiares inseridos nos Programas Sociais (CADUNICO). 

Será preciso maximizar  os recursos destinados a  este  tipo de incubação;  hoje parte  substancial
destes recursos é capturada pelos circuitos sob hegemonia do Capital sob a forma das compras
governamentais  (cerca  de  11  a  15%  do  PIB).  Elas  devem  ser  direcionadas  para  fomentar  e
promover, premiar e valorizar o trabalho associado nos circuitos populares da economia diretamente
vinculado a cooperativas populares e a economia solidária no Brasil (BARRETO, 2016:101). 101).  

* * * 

Propostas  aplicadas  de  fundo rotativo  solidário  para  fomentar  o  trabalho associado   tem como
desafio  superar  as  principais  debilidades,  já  reconhecidas  pelo  movimento,  que é  comercializar
produtos  provenientes  de  fora  da  comunidade  por  empresas  dos  segmentos  B  e  C que  assim,
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impedem maior circulação de moeda local e portanto, menos transações que fixam os recursos no
local. 

Isto gera transferência da renda local (que ja é baixa) para cadeias externas de valor que vão extrair
recursos  locais  e  impedir dinamização  de  circuitos  locais  de  criação  de  valores  (Dowbor  tem
discutido esta extração da renda local). 

Esta criação passa necessariamente pelos bancos comunitários, as cooperativas de crédito solidário
e os fundos rotativos solidários (FRS) como fundos de aval que compõem as finanças solidárias,
cumprindo  atividades  designadas  como  microcrédito,  fornecimento  de  crédito  a  clientes
organizados em associações e cooperativas sob trabalho associado 

Este  segmento  das  microfinanças  reúne  uma  gama  de  serviços  financeiros  (microcrédito,
microsseguros,  micropoupanças,  entre  outros)  de  pequena  escala  para  negócios  e  famílias
tradicionalmente mantidas  à margem do sistema financeiro (NERI,  2008).  Segmento que pode,
contudo, ser explorado pelos circuitos do Capital (caso do paquistanês Graemeen7 e, em muitos
outros casos, mediante sua associação a igrejas fundamentalistas e supostos pastores em negócios
de lavagem de dinheiro com o crime organizado e a contravenção, como ocorre no Brasil).

Em  experiências  já  avançadas  (nos  últimos  15  anos),  e  sob
ambientes  em  pré-incubação  em  matéria  de  microcrédito,  assistência  jurídica,  comercial  e
econômica, assim como experiências de criação comunitária de Fundos Rotativos Solidários (como
esquemas  de  auto-financiamento  popular),  essa  ferramenta  empodera  os  grupos  locais  para
demandar dinheiro vivo para apoiar o adensamento de programas locais. 

O crédito solidário permite orientar as inversões locais para melhorar as condições de sobrevivência
social e econômica meio às condições adversas do mercado de trabalho sob a financeirização do
Capital, que não tem soluções práticas para 2/3 da economia real comunitária e popular (exceto
monetarizar digitalmente as trocas dos circuitos populares da economia extraindo agora vantagens
financeiras com as  maquininhas que utilizam bases tecnológicas sem qualquer incorporação dos
trabalhadores a produtos e processos produtivos.  

Esta financeirização mediante a automação da compra no varejo está longe de abir as portas do
microcrédito (da rede bancária); ele tem sérias limitações operacionais pois tem possibilidade de
atingir  apenas  um  segmento  minoritário  melhor  remunerado  deixando  de  fora  o  conjunto  da
população-alvo  composto  pela  heterogeneidade  diversidade  regional  e  fragmentação  dos
contingentes abaixo discriminados na Caixa Informativa 02. 

Cada um destes grandes segmentos necessita de soluções específicas de intermediação, crédito e
fomento sociotécnico ad hoc:

7. Ver: https://grameenbank.org/. Consultado em 10.01.2022

https://grameenbank.org/
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CAIXA INFORMATIVA 02 – Perfis da PAES (População economicamente ativa
subocupada) segundo ocupações classificadas oficialmente8 

1. TRABALHADORE/AS POR CONTA PRÓPRIA

São unidades de produção econômica compostas por trabalhadores por conta própria sem estabelecimento,
e  com  experiências  diversas  de  qualificação  e  escolaridade  (autônomos,  vendedores  ambulantes,
prestadores  de  serviços  em 480  ocupações  populares;  parte  substancial  algo  em torno  de  70% deste
segmento não são microempreendededores individuais ou MEI9.

2.  TRABALHADORE/AS  POR  CONTA PRÓPRIA EM  MICROEMPRESAS  SUBORDINADAS  A
MÉDIA E GRANDE EMPRESA

Trata-se de unidades formais ou informais de produção com trabalhadores com ou sem contrato de trabalho
em micro ou pequenas empresas com fortes laços de dependência a média e grande empresas industriais,
comerciais e de serviços. (Este segmento pode ser buscado inicialmente entre as chamadas “terceirizadas”
e subcontratadas; antes de a lei de terceirização ser aprovada em março 2016 pela Câmara e sancionada  o
que valia no Brasil era a jurisprudência do TSE /Tribunal Superior do Trabalho, que proibia terceirizar a
atividade-fim da empresa). Bancos não podiam terceirizar atendentes do caixa. Agora isto se converteu em
prática  legalizada.  A nova legislação  permite  a  terceirização  irrestrita.  No caso  do  serviço  público,  a
exceção  é  para  atividades  que  são  exercidas  por  carreiras  de  Estado,  como  juízes,  promotores,
procuradores, auditores, fiscais e policiais. De acordo com a pesquisa, o Brasil tinha (2015) 51,7 milhões
de empregados, sendo 9,8 milhões terceirizados. As regiões com maior incidência desse tipo de relação
trabalhista eram Nordeste e Norte, com 22,7% e 22,4% respectivamente. Já o sul do País era a região com
o menor número de terceirizados, proporcionalmente, 16%10. 

3.  TRABALHADORES  POR  CONTA  PRÓPRIA  COMO  PROFISSIONAIS  AUTÔNOMOS  E
”LIBERAIS”

São unidades formais ou informais de produção com trabalhadores por conta própria; são profissionais
com e sem estabelecimento, beneficiados pela legislação como “profissionais autônomos” (em geral todas
os  profissionais  regulamentados  no âmbito  de cuidados  da  saúde  e  medicina,  engenharias,  advocacia,
serviços técnicos especializados envolve trabalho autônomo; é assim considerada toda atividade exercida
por profissionais que presta serviços para empresas ou pessoas por um tempo específico, sem vínculo
empregatício. Eles são favorecidos por questões tributárias e pela facilidade de conseguir trabalhos no
mercado digital. (Vale notar que este segmento está regulamentado pela Receita Federal no Brasil). 

 Trabalhadore/as que estão tanto sob a modalidade 1 quanto sob a 2. são classificados
oficialmente  como  MEI  –  microempreendedores  individuais  com  CNPJ.  O
microempreendedor só pode ser uma pessoa jurídica, isto é, uma empresa. Deve ter um
máximo de nove funcionários (comércio e serviços) ou de 19 funcionários (indústria e
construção civil); a renda do microempreendedor deve se limitar a R$ 240.000,00 anuais;

8. Fonte: CBO-  http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/home.jsf
9. Fonte: https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/ac/artigos/atividades-que-o-mei-pode-
exercer,eaa753fa67b2d610VgnVCM1000004c00210aRCRD). 
10. Fonte: Aspectos das relações de trabalho e sindicalização / IBGE, Coordenação de Trabalho e Rendimento. – 
Rio de Janeiro : IBGE, 2017. https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv100322.pdf) 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv100322.pdf
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/ac/artigos/atividades-que-o-mei-pode-exercer,eaa753fa67b2d610VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/ac/artigos/atividades-que-o-mei-pode-exercer,eaa753fa67b2d610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/home.jsf
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tributação: ele deve pagar IRPJ, ICMS, COFINS, PIS, CSLL, IPI, etc e demais impostos
relacionados às suas atividades, à declaração de sua renda e aos compromissos com a
previdência  (sua  e  dos  funcionários);  pode  pagar  boa  parte  desses  tributos  de  forma
simplificada optando pelo Simples Nacional11. 

4.  SITUAÇÕES  EM  QUE  A  FORÇA  DE  TRABALHO  ESTÁ  ESTREITAMENTE  LIGADA  A
UNIDADES DE REPRODUÇÃO FAMILIAR 

4.1. UNIDADES COM TRABALHADORES FAMILIARES AUXILIARES DE CUIDADOS - Atividades
produtivas  informais  organizadas  por  trabalhadore/as  individuais  sob  trabalho  familiar  cooperado
direcionadas para produção do próprio consumo para reprodução da força de trabalho (esposa, marido,
filhos, agregados tratados nos dados oficiais do IBGE como trabalhadores familiares auxiliares, “aquelas
pessoas que trabalham em ajuda a um morador do domicílio ou a parente, sem receber pagamento” cf. Ver
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-  noticias/noticias/25066-pesquisa-  
revela-retrato-inedito-do-mercado-de-trabalho-do-interior-do-pais).

4.2.  TRABALHADORA/ES DOMÉSTICOS - Unidades econômicas familiares que empregam com ou
sem contrato trabalhadore/as para prestação de serviços domésticos. É um dado constado por todas as
estatisticas  que se  trata  de  um segmento  no qual  a  permanência  historica  do  trabalho  doméstico  está
associada ao emprego feminino e negro. Este dado é ilustrada pelos indicadores de participação de gênero
e de raça na categoria. Em 2018, havia no país 6,23 milhões de pessoas ocupadas na atividade, segundo
dados da PnadC (Continuo). Desse total, apenas 457 mil eram homens e 5,77 milhões eram mulheres, ou
seja, as mulheres correspondiam a 92,7% da categoria. Do total de trabalhadoras, 3,75 milhões eram negras
e  2,018  milhões  não  negras.  As  mulheres  negras,  portanto,  representavam  65,0%  do  contingente  de
domésticas  no  país.  (v.  DIEESE:
https://www.dieese.org.br/estudosepesquisas/2020/estPesq96covidTrabalhoDomestico.pdf).

4.3.  MICROEMPRESAS  E  EMPREENDIMENTOS  ECONOMICOS  COM  RELATIVO
INDEPENDENCIA DA COMPETIÇÃO ENTRE EMPRESAS CAPITALISTAS 

NICHOS  DE  PRODUÇÃO  -  Unidades  formais/informais  com  trabalhadore/as  com  ou  sem
estabelecimento vinculados aos circuitos mercantis mediante unidades produtivas em espaços econômicos
não explorados pela grande empresa, e com relativo grau de independencia da competição entre empresas
capitalistas  embora  seja  por  elas  convertidas  em fonte  de  lucros  após  comprovada  sua  viabilidadede
produção  em  escala   (cervejarias  artesanais,  produção  de  alimentos  organicos,  microempresas  de
tecnologia  de  informação  e  comunicação  em  geral  tratadas  como parte  de  um  aglomerado  de  novas
atividades  ditas  “economia  criativa”  mas  que  já  existiam  antes  da  revolução  microeletrônica  4.0.
envolvendo Arquitetura, Artes visuais, Cinema, Televisão, Publicidade e outras mídias; Design, Games,
Editoração, Música, Moda, Comunicação cf. para o Brasil 12

(Ver Base de Dados ao final desta seção)

11 Fonte: https://www.contabilizei.com.br/contabilidade-online/trabalho-autonomo/
12 Fonte: https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/segmentos/economia_criativa/como-o-sebrae-atua-no-segmento-de-

economia-criativa,47e0523726a3c510VgnVCM1000004c00210aRCRD; para o quadro internacional: 
https://unctad.org/system/files/official-document/ditctab20103_pt.pdf).

https://unctad.org/system/files/official-document/ditctab20103_pt.pdf
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/segmentos/economia_criativa/como-o-sebrae-atua-no-segmento-de-economia-criativa,47e0523726a3c510VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/segmentos/economia_criativa/como-o-sebrae-atua-no-segmento-de-economia-criativa,47e0523726a3c510VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://www.dieese.org.br/estudosepesquisas/2020/estPesq96covidTrabalhoDomestico.pdf
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/25066-pesquisa-revela-retrato-inedito-do-mercado-de-trabalho-do-interior-do-pais
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/25066-pesquisa-revela-retrato-inedito-do-mercado-de-trabalho-do-interior-do-pais
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/25066-pesquisa-revela-retrato-inedito-do-mercado-de-trabalho-do-interior-do-pais
https://www.contabilizei.com.br/contabilidade-online/trabalho-autonomo/


21  

Implicações para o quadro nacional e do DF

A partir do quadro anterior podemos concluir que: 

1. Os empregados sem carteira assinada totalizaram 11,8 milhões de pessoas e os por conta
própria somaram 24,3 milhões de trabalhadores no trimestre encerrado em agosto 2019, os
maiores contingentes da série histórica, iniciada em 2012, totalizando 36,1 milhões.

2. 41% da população ocupada já se encontrava na informalidade,  a maior proporção desde
2016, quando esse indicador passou a ser produzido. Dos 684 mil novos ocupados, 87,1%
entraram no mercado de trabalho pela via informal. 

3. 62,% das pessoas que trabalham na informalidade estão no interior, ou seja, 20,8 milhões de
trabalhadores  sem  carteira  assinada  (empregados  do  setor  privado  e  trabalhadores
domésticos), sem CNPJ e sem contribuição para a previdência oficial (empregadores e por
conta própria) ou sem remuneração (auxiliam em trabalhos para a família).

4. 36%  da  população  ocupada  está  em  uma  dessas  condições  de  informalidade.  A
informalidade no interior é maior que nas regiões metropolitanas, (exceto nos estados de São
Paulo e Santa Catarina).

5. Quanto à proporção dessa população, o país tem 13 estados com, pelo menos metade de seus
trabalhadores  do  interior,  em condições  informais.  Todos  esses  locais  estão  no  Norte  e
Nordeste, sendo que o interior do Amazonas a PAES tem o maior percentual, com 71,7% de
informais. Já o interior de Santa Catarina tem a menor taxa, com 19,4% de seus ocupados na
informalidade.

6. Em função principalmente da crise econômica iniciada em 2014/2015, o Brasil perdeu cerca
de quatro milhões de empregos com carteira de trabalho assinada em cinco anos. O efeito
colateral disso foi o aumento expressivo da informalidade em todas as regiões do país;  a
trajetoria da juventude de acesso a vida educacional foi interrompida para grande parte e
mesmo barrada lançando os jovens mais cedo no mercado de trabalho com escolarização
comprometida. O estudo Inserção dos Jovens no Mercado de Trabalho em Tempos de Crise
(OIT/IPEA, 2020)   analisa como os jovens brasileiros foram atingidos pela pandemia no
momento de inserção no mercado de trabalho. Os números mostram que, nesse período de
crise, tanto os jovens que perderam a ocupação como os desempregados estão deixando a
força de trabalho.13. 

13. Paulo Motoryn. Efeito cicatriz": desemprego atinge juventude com mais força e vai deixar marcas em 
geração. Crise atrapalha acesso ao mercado e pode ter efeitos devastadores na trajetória de milhões de 
jovens, dizem estudos. Brasil de Fato | Brasília (DF). Acesso: 
https://www.brasildefato.com.br/2022/01/31/efeito-cicatriz-desemprego-atinge-juventude-com-mais-forca-e-
vai-deixar-marcas-em-geracao. 

https://www.brasildefato.com.br/2022/01/31/efeito-cicatriz-desemprego-atinge-juventude-com-mais-forca-e-vai-deixar-marcas-em-geracao
https://www.brasildefato.com.br/2022/01/31/efeito-cicatriz-desemprego-atinge-juventude-com-mais-forca-e-vai-deixar-marcas-em-geracao
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7. No interior, onde tradicionalmente as relações de trabalho informais são mais acentuadas, o
aumento  também foi  significativo.  Mapear,  conhecer  as  especificidades  e  caracterizar  a
informalidade é fundamental para que políticas eficazes de geração de emprego, trabalho e
renda possam ser propostas e executadas à luz da heterogeneidade do mercado de trabalho.

8. A informalidade é definida com base em aproximações (proxy) focada no setor privado (o
que  pode  ser  um  erro).  No  indicador  aqui  proposto,  a  PAES  é  constituída  tanto  por
empregados sem vínculos com a empresa, quanto trabalhadores por conta própria (empresas
não estão registradas no CNPJ e que não contribuem para a Previdência Social do país) mas
que tem participação no produto social, e suas atividades são absorvidas pelas cadeias de
valor dos circuitos corporativo, e das MPEs).

9. Adicionamos na construção desse indicador proxy os trabalhadores domésticos sem carteira
de trabalho assinada e os trabalhadores familiares auxiliares, que são aquelas pessoas que
trabalham em ajuda a um morador do domicílio ou a parente, sem receber pagamento.

10. O setor  agrícola,  mais  presente  no interior  do  país,  apresenta  um contingente  maior  de
empregados sem carteira de trabalho assinada e de trabalhadores que não contribuem para a
Previdência Social, e a principal variável é a tecnológica associada  com a disponibilidade
de recursos físicos e financeiros, com o processo de produção e de trabalho, com a divisão
interno do trabalho entre os membros da família, ou a mão de obra eventualmente contratada
(SILVA, KAGEYAMA, ROMÃO et al. 1983). 

11. A  PAES  vive,  em  todas  as  suas  formas,  múltiplas  consequências  adversas  para
trabalhadores, empresas e sociedade. Essa relação é nociva ao trabalhador pela ausência dos
benefícios  e  por  representar  redução  significativa  na  arrecadação  do  governo  e  na
produtividade da economia,  mas a informalidade também propicia outras distorções.  Ela
afetará a população de forma geral, mas vai se apresentar de forma mais perversa para a
população dos estratos de renda mais baixo, para as mulheres, a população preta ou parda e
os menos escolarizados.

12. Constata-se no período recente (pós-pandemia 2020) que o Distrito Federal foi a unidade da
federação que mais empobreceu entre o primeiro trimestre de 2019 e janeiro de 2021. Os
dados do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV Ibre) apontam
aumento de 8% pontos percentuais da pobreza (de 12,9% para 20,8% da população).

IPEA, 2020. Dossiê jovens e mercado de trabalho na pandemia. IN Mercado de Trabalho: conjuntura e 
análise. NUMERO 70. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Mercado de trabalho : conjuntura e 
análise / Instituto de Pesquisa Econômica. Aplicada; Ministério do Trabalho. – v.1, n.0, (mar.1996)- .- 
Brasília: Ipea:Ministério do Trabalho. Acesso: 
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/mercadodetrabalho/201230_bmt_70.pdf. 10.02.2022

https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/mercadodetrabalho/201230_bmt_70.pdf
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13. Contingentes em extrema pobreza cresceram até 2021,   4,1 pontos, subindo de 3,2% para
7,3% dos  habitantes  (renda de  US$ 5,50/  R$ 28,60 dia  na  cotação  atual).  O índice  de
crescimento da pobreza no DF foi bem superior ao de outras unidades da Federação, embora
em muitas regiões a proporção de pobres na população local seja maior que na capital do
país. Em todo o Brasil, a fatia de população pobre passou de 25,2% para 29,5% (13 milhões
de pessoas).14

GRÁFICO 01 – INDICE DE MAL-ESTAR NO BRASIL

Fonte: Elaboração própria com dados do IBGE; mensalização da taxa de desemprego usando metodologia
desenvolvida pelo Banco Central (fonte: nota rodapé 12)

14. Diante do quadro estrutural e sazonal de desemprego, não é surpresa que série histórica
desde 2012 aponte para grandes variações na renda do trabalho efetiva e habitual 

GRÁFICO 02

14. Fonte: https://blogdoibre.fgv.br/posts/taxa-de-mal-estar-economico-bate-novo-recorde-no-brasil. Acesso 28.8.2021

https://blogdoibre.fgv.br/posts/taxa-de-mal-estar-economico-bate-novo-recorde-no-brasil
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Fonte: Elaboração própria IBRE com os dados da PNADC15

Para elaborar dados sobre esta diversidade o IBRE (think tank de política econômica e políticas
públicas  da  Fundação Getúlio  Vargas-Rio)  estima que  “para analisar  a evolução da renda do
trabalho,  é  preciso  levar  em  consideração  que  o  Brasil  tem  diferentes  níveis  médios  de
remuneração por tipo de ocupação, e que a composição ocupacional do país passou por fortes
mudanças tanto no período entre 2014 e 2016 quanto após 2020. O gráfico abaixo mostra essa
evolução  no  período,  considerando  três categorias  binárias  de  ocupação:  formalidade
(formal/informal),  setor  (agropec.+indústria/serviços)  e  escolaridade  (até  ensino  médio/ensino
superior ou mais)16.

O QUADRO 2 a seguir do IBGE oferece uma visão macrossocial e macroeconômica da distribuição
da PIA – População em Idade Ativa no Brasil:

15 IBRE. https://blogdoibre.fgv.br/posts/renda-do-trabalho-tem-trajetoria-negativa-por-categoria-ocupacional-nos-
ultimos-anos-o-que-e. 1/2021. Consultado 10.01.2022.

16 Ibidem.

https://blogdoibre.fgv.br/posts/renda-do-trabalho-tem-trajetoria-negativa-por-categoria-ocupacional-nos-ultimos-anos-o-que-e
https://blogdoibre.fgv.br/posts/renda-do-trabalho-tem-trajetoria-negativa-por-categoria-ocupacional-nos-ultimos-anos-o-que-e
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Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística Movimento /

Coordenação de Trabalho e Rendimento Símbolo Legenda nov-dez-jan

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua * Estável

Indicadores para população de 14 anos ou mais de idade * Cresceu Março

* Decresceu

Brasil

Indicadores
Situação Diferença VAR% Situação Diferença VAR%

Taxas (%)

Taxa de desocupação 11,2 14,3 14,2 * -0,1 - * 3 -

Nível da ocupação 54,8 48,0 48,7 * 0,7 - * -6,1 -

Taxa de participação na força de trabalho 61,7 56,0 56,8 * 0,7 - * -5 -

Total 171.798 175.555 176.674 * 1.119 0,6 * 4.876 2,8

Na força de trabalho 106.065 98.361 100.297 * 1.936 2,0 * -5.768 -5,4

Ocupada 94.151 84.301 86.025 * 1.725 2,0 * -8.126 -8,6

Desocupada 11.913 14.061 14.272 * 211 1,5 * 2.359 19,8

Fora da força de trabalho 65.733 77.193 76.377 * -817 -1,1 * 10.644 16,2

Empregado 63.169 55.938 56.560 * 623 1,1 * -6.609 -10,5

Setor privado (exclusive trabalhador doméstico) 45.383 39.239 39.601 * 362 0,9 * -5.782 -12,7

Com carteira 33.711 29.769 29.792 * 23 0,1 * -3.918 -11,6

Sem carteira 11.673 9.470 9.809 * 339 3,6 * -1.864 -16,0

Trabalhador doméstico 6.260 4.707 4.919 * 212 4,5 * -1.341 -21,4

Com carteira 1.741 1.285 1.320 * 35 2,7 * -421 -24,2

Sem carteira 4.519 3.422 3.599 * 177 5,2 * -920 -20,4

Setor público 11.526 11.992 12.040 * 48 0,4 * 514 4,5

Com carteira 1.190 1.151 1.140 * -11 -0,9 * -50 -4,2

Militar e funcionário público estatutário 7.963 8.498 8.785 * 287 3,4 * 822 10,3

Sem carteira 2.373 2.343 2.114 * -229 -9,8 * -258 -10,9

Empregador 4.426 3.885 3.878 * -7 -0,2 * -548 -12,4

Com CNPJ 3.624 3.217 3.210 * -7 -0,2 * -414 -11,4

Sem CNPJ 802 668 667 * 0 0,0 * -134 -16,8

Conta própria 24.575 22.456 23.503 * 1.047 4,7 * -1.072 -4,4

Com CNPJ 5.237 5.324 5.544 * 220 4,1 * 307 5,9

Sem CNPJ 19.338 17.132 17.959 * 826 4,8 * -1.379 -7,1

Trabalhador familiar auxiliar 1.980 2.022 2.084 * 62 3,1 * 103 5,2

Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura 8.323 8.355 8.580 * 225 2,7 * 257 3,1

Indústria geral 12.121 10.836 10.870 * 33 0,3 * -1.251 -10,3

Construção 6.781 5.910 6.088 * 178 3,0 * -693 -10,2

Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas 17.922 15.752 15.958 * 206 1,3 * -1.964 -11,0

Transporte, armazenagem e correio 4.965 4.205 4.263 * 58 1,4 * -702 -14,1

Alojamento e alimentação 5.633 3.958 4.048 * 90 2,3 * -1.585 -28,1

10.598 10.121 10.434 * 313 3,1 * -164 -1,5

16.384 16.364 16.589 * 225 1,4 * 206 1,3

Outros serviços 5.111 4.021 4.172 * 152 3,8 * -938 -18,4

Serviços domésticos 6.292 4.756 4.984 * 228 4,8 * -1.308 -20,8

Total 2.466 2.597 2.521 * -76 -2,9 * 54 2,2

Empregado 2.332 2.504 2.456 * -47 -1,9 * 124 5,3

Setor privado (exclusive trabalhador doméstico) 2.112 2.211 2.167 * -44 -2,0 * 55 2,6

Com carteira 2.311 2.392 2.353 * -39 -1,6 * 43 1,8

Sem carteira 1.537 1.639 1.597 * -42 -2,5 * 61 4,0

Trabalhador doméstico 952 922 917 * -5 -0,6 * -35 -3,7

Com carteira 1.338 1.307 1.296 * -11 -0,9 * -42 -3,1

Sem carteira 802 776 777 * 1 0,1 * -25 -3,2

Setor público 3.948 4.077 4.034 * -43 -1,1 * 86 2,2

Com carteira 4.098 4.268 4.043 * -224 -5,3 * -54 -1,3

Militar e funcionário público estatutário 4.462 4.607 4.490 * -118 -2,6 * 28 0,6

Sem carteira 2.132 2.055 2.130 * 76 3,7 * -2 -0,1

Empregador 6.317 6.767 6.105 * -662 -9,8 * -211 -3,3

Com CNPJ 6.853 7.308 6.613 * -696 -9,5 * -241 -3,5

Sem CNPJ 3.891 4.159 3.664 * -495 -11,9 * -227 -5,8

Conta própria 1.811 1.836 1.812 * -24 -1,3 * 1 0,0

Com CNPJ 3.271 3.064 3.116 * 52 1,7 * -155 -4,7

Sem CNPJ 1.416 1.454 1.409 * -45 -3,1 * -7 -0,5

Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura 1.444 1.478 1.440 * -38 -2,6 * -4 -0,2

Indústria geral 2.498 2.701 2.524 * -176 -6,5 * 27 1,1

Construção 1.839 1.885 1.781 * -105 -5,5 * -58 -3,1

Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas 1.962 2.037 1.975 * -62 -3,0 * 13 0,7

Transporte, armazenagem e correio 2.388 2.205 2.186 * -18 -0,8 * -202 -8,5

Alojamento e alimentação 1.570 1.538 1.458 * -81 -5,3 * -112 -7,2

3.554 3.646 3.489 * -157 -4,3 * -65 -1,8

3.635 3.804 3.784 * -20 -0,5 * 149 4,1

Outros serviços 1.832 1.803 1.788 * -16 -0,9 * -44 -2,4

Serviços domésticos 952 922 917 * -5 -0,6 * -35 -3,7

Total 227.109 213.450 211.432 * -2.018 -0,9 * -15.677 -6,9

PNAD Contínua - Divulgação: Março de 2021                                                               
      Trimestre móvel: nov-dez-jan/2021

Estimativas dos trimestres móveis                    
                                          

Variação em relação ao 
trimestre ago-set-out/2020

Variação em relação ao 
trimestre nov-dez-jan/2020

nov-dez-jan      
   2020

ago-set-out       
  2020

nov-dez-jan      
   2021

Pessoas de 14 
anos ou mais de 

idade 
(Mil pessoas)

por condição em 
relação à força de 

trabalho e condição 
na ocupação

ocupadas por 
posição na 

ocupação, setor e 
categoria do 
emprego no 

trabalho principal

ocupadas por 
grupamentos de 

atividade do 
trabalho principal Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, 

profissionais e administrativas

Administração pública, defesa, seguridade social, educação, 
saúde humana e serviços sociais

Rendimento 
médio real 

habitual das 
pessoas 

ocupadas
(R$)

de todos os 
trabalhos

por posição na 
ocupação, setor e 

categoria do 
emprego no 

trabalho principal

por grupamentos de 
atividade do 

trabalho principal
Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, 
profissionais e administrativas

Administração pública, defesa, seguridade social, educação, 
saúde humana e serviços sociais

Massa de rendimento real habitual de 
todos os trabalhos das pessoas 

ocupadas (R$ milhões)

Nota: As indicações de significância estatística para as variações das estimativas deste quadro, representadas graficamente pelas setas, são determinadas por testes de hipóteses acerca dos parâmetros. Ver:  FREITAS, M.P.S; LILA, M.F. "Estimação de intervalos de confiança 
para estimadores de diferenças temporais na Pesquisa Mensal de Emprego". Rio de Janeiro: IBGE, Coordenação de Trabalho e Rendimento.
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15. Para superar esta desigualdade de partida (entre organizações formalizadas e as do circuito
popular da economia que reúne a maioria da população) experiências internacionais propõe
soluções de dois tipos: i) criação de uma “conta de seguridade social individual” (SCHOLZ,
2016:80-82, OIT, 2015, DAGNINO, 2019, NEDER,2017, 2018) e ii)  soluções como a aqui
apresentada  de  redução dos  custos  de transação destes  circuitos  populares  da  economia
mediante plataforma digital de associação e autogestão. No primeiro caso, este tipo de fundo
de  seguridade  social  tem  sido  o  Bolsa-Família  e  esquemas  variáveis  de  renda  mínima
vividos por cerca de 80 milhões de pessoas como auxílio emergencial durante a pandemia
do Covid 19; todos cadastrados em bancos de dados da Caixa Econômica Federal.

16. Diante do quadro acima, e considerando as condições históricas debatidas nesta seção, os
circuitos populares da economia no DF podem ser vistos em quatro perspectivas:

1. Circuitos
populares na
economia 

Tem presença significativa no Distrito Federal e Entorno e nada indica
pelas condições estruturais da economia brasileira que haverá alteração

desta importância como necessidade fundamental para resolução da crise
de emprego

2. Trata-se de
segmentos com

presença continuada

Assumem permanência continuada pois não serão absorvidos
supostamente pelo setor formal ou tecnologicamente moderno da

economia; este último opera sob outra lógica: gera crescimento sem
ampliação do nível de empregos 

3. Segmentos
populares não são

“residuais”

Apresentam dispersão multissetorial e complexidade regional e local, com
características própria a cada centralidade urbana, peri-urbana e rural. Em

todo o DF e Entorno, há grandes contingentes da força de trabalho que
depende da subsistência seja rural seja urbana . 

4. O desempenho
econômico é

gerador de ocupação
trabalho e renda 

Em comparação com as grandes e medias empresas formalizadas, tem um
desempenho apontado pela literatura econômica como “medíocre” em

termos de produtividade medida como taxa de lucro; contudo, desempenha
papel fundamental senão estratégico de inclusão social, estabilidade e

continuidade de relações comunitárias, contribui para ocupação e oferta de
trabalho como parte da sustentabilidade do tecido social. 

Vale lembrar que os dados estatísticos atualmente produzidos no Brasil revelam uma insuficiência
pois os contingentes acima detalhados não são de fácil ou imediata correlação com os critérios
formais de coleta de dados dos empregados do universo de médias e pequenas empresas. Estas são
consideradas como a seguir: 
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Critérios formais (externos) do universo de MPE, média e grande empresa

Setor MEI MICRO PEQUENAS MÉDIAS GRANDES

Industria Até 81 mil de
receita bruta

Até 19
empregados

20 a 29
empregados

100 a 499
empregados

Acima de 500

Comercio e
serviços

Até 81 mil de
receita bruta

Até 9 empregados 1 a 49
empregados

50 a 99
empregados

Acima de 100

Agricultura Até 81 mil de
receita bruta

Até 9 empregados 1 a 49
empregados

50 a 99
empregados

Acima de 100
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2.  RESULTADOS  ANALÍTICOS  DO  PROJETO  FRS:  A  ASSESSORIA SOCIOTÉCNICA NOS
TERRITÓRIOS  DO  DF  E  ENTORNO  -  O  CURSO  DE  POS-GRADUAÇÃO  LATU  SENSU
RESIDENCIA CTS PARA OS SETE TERRITORIOS

Os trabalhos do projeto tiveram imbricação ou afinidades direta com outros projetos conduzidos na
UnB.  Tal  é  o  caso  da  disciplina  “Fundamentos  em Ciência,  Tecnologia  e  Sociedade  –  CTS –
Habitat,  Agroecologia,  Economia  Solidária  e  Saúde  Ecossistêmica”  ofertada  entre  março  e
junho/2021. Ela foi criada para formar uma base epistemológica transdisciplinar em Tecnociência
Solidária  para  incluir  a  Extensão  Universitária  na  Pós-graduação  por  meio  de  um  projeto  de
Residência Multiprofissional CTS – UnB. 

Trata-se  de  parceria  entre  um  Núcleo  interdisciplinar  (de  Política  de  Ciência,  Tecnologia  e
Sociedade  -  NPCTS/CEAM/UnB)  localizado  na  instância  de  núcleo  de  estudos  avançados  da
universidade,  e os professores de várias unidades (Faculdade de Arquitetura e Urbanismo/PPG-
FAU, da Faculdade de Planaltina/FUP,  da Faculdade de Agricultura e Medicina Veterinária/FAV e
CDS/UnB,  da Faculdade  de  Saúde/FS,  da Faculdade  de  Educação/FE  e  do  Instituto  de
Humanas/IH). 

A partir das diretrizes apresentadas, optou-se pela integração dos participantes do curso de extensão
com os alunos do programa de Pós-Graduação nos encontros online pela plataforma virtual onde
foram debatidas as seguintes temáticas: tecnociência solidária; adequação sociotécnica e economia
solidária; educação freiriana e trabalho; conexões territoriais, lutas sociais e redes de solidariedade;
adequação  sociotécnica  para  a  produção  do  habitat:  padrões  espaciais  no  campo  e  na  cidade;
adequação  sociotécnica  para  a  agroecologia  e  agrourbania;   saúde ecossistêmica,  saneamento  e
governança. Foram  organizadas reuniões dos grupos de trabalho de cadas uma das mesmas.

Inicialmente foram ofertadas 40 vagas pelos sistemas de matrícula (discentes e comunidade externa)
da UnB, respectivamente,  mas em função da grande procura,  fez-se necessária  a  ampliação da
oferta de vagas, e o curso teve início em 03 de março de 2021 com  55 inscritos. Em 02 de junho de
2021 ocorreu o encerramento dos encontros com 53 concluintes representando as macrorregiões
Sudeste, Centro-oeste e Nordeste.  

A partir  das trocas realizadas nos grupos de trabalho e nas aulas ministradas pelos professores,
foram sistematizados 6 cadernos técnicos a partir dos eixos estruturantes do curso. 

O primeiro caderno técnico “Fundamentos em Tecnociência Solidária,  adequação sociotécnica e
economia solidária” teve como objetivo refletir sobre a economia solidária a partir do arcabouço
teórico e do histórico das políticas públicas voltadas para o fomento e inclusão dos trabalhadores
informais. Esse grupo de trabalhadores teve seu contexto socioeconômico afetado pela pandemia de
covid-19 e pela falta de apoio das políticas públicas eficientes do Governo Federal. 

Este Caderno Técnico foi organizado nas seguintes sessões: Introdução;  quadro compreensivo da
política pública para economia solidária no Brasil (período 2004-2016);  o quadro do movimento
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pela economia solidária no Brasil (1990-2017); visão analítica sobre as relações entre tecnociência
solidária e economia solidária: questões estruturantes - apresentando uma proposta de consolidação
analítica da compreensão sobre como opera a economia solidária  em relação à metodologia de
pesquisa-extensão  e  ensino  para  Adequação  Sociotécnica  no  contexto  da  economia  popular  no
Brasil e suas relações de subordinação ao Estado e ao setor formal das empresas capitalistas; um
glossário de termos e conceitos práticos que facilitarão o processo de ensino e aprendizagem da
Residência CTS; e as seções bibliográficas, uma de referências utilizadas neste Caderno, e outra,
intitulada Pequena biblioteca de autogestão, economia solidária e tecnociência solidária. 

Além desses aspectos, a formação aqui visada prevê ações afirmativas que se expressam mediante a
participação direta  e em todas as etapas  de 14 agentes  territoriais  cuja  atuação se dará nos 07
territórios  do  entorno  do  DF (acima  descritos)  de  extrema  vulnerabilidade  de  renda,  moradia,
infraestrutura, saúde, etc. 

Ponto chave é a integração entre profissionais e agentes comunitários para conformar um conjunto
de intervenções visando à melhoria do ambiente construído, soluções de saneamento,  melhorias
habitacionais  e  construtivas  e  capacitação  para  projetos  de  OTR (ocupação,  trabalho  e  renda),
abordadas na perspectiva do protagonismo dos indivíduos e grupos de moradores na consolidação e
valorização de seus territórios cotidianos. 

A construção coletiva e compartilhada de projetos de intervenção local a partir de técnicas, métodos
e  processos  participativos  e  solidários  contribui  para  equacionar  problemas  sociais  e  mediar
conflitos  socioambientais  comuns  às  populações  excluídas  dos  processos  convencionais  de
planejamento do território. 

Esse conjunto de ações busca contribuir para a efetivação do direito à moradia e do direito à cidade
das  comunidades  do  entorno  do  DF,  buscando  contribuir  para  o  empenho  de  redução  das
desigualdades e promoção de direitos de populações vulnerabilizadas. A geração de renda local está
associada a criação de melhores condições de vida, e ao reconhecimento de algumas dimensões
chaves que devem ser utilizadas para atrair os atores envolvidos, associações, agentes comunitários,
técnicos e gestores locais:

ODS 3 (Boa saúde e bem-estar):  A Carta de Ottawa de 1986 para “Cidades Saudáveis”
(BRASIL, 2002, p.19) enfatiza a função sistêmica da saúde, que não pode ser dissociada de
outras políticas públicas, devendo ser conquistada com participação social e preservação do
meio-ambiente.  Superar  o  conceito  negativo  pelo  conceito  positivo  de  saúde  o  torna
responsabilidade de outras áreas em nível global e vai além do setor de saúde.

Os pré-requisitos  para a  saúde ecossistêmica  são paz,  habitação,  educação,  alimentação,
renda,  ecossistema estável,  recursos  sustentáveis,  justiça  social  e  equidade.  Aqueles  que
moram  em  assentamentos  informais,  favelas  densamente  povoadas  e  demais  territórios
precarizados, sem acesso à moradia adequada, a serviços básicos de saneamento, sem acesso
a  emprego  e  renda,  e  consequentemente  em  situação  de  insegurança  alimentar  e
vulnerabilidade social, têm também comprometidas as condições de uma boa saúde.    
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ODS 5 (Igualdade de gênero): A Residência tem por proposta ser uma assessorai do tipo
participativa descentralizada que conta com a participação popular e comunitária mediante
métodos de escuta dos  saberes  e  práticas  locais  de resistência  (criadoras  do poder/saber
contra-hegemônico  no  que  tange  também  a  questões  de  gênero,  etnia,  cultura)  que  ao
acolher grupos e comunidades não majoritários, simultaneamente incentiva sua participação
e potencializa o entendimento e atendimento de suas demandas específicas.    

Seu caráter de igualdade de gênero reside no fato do conhecimento participativo gerado
prever como componente estratégico a valorização e organização dos saberes e iniciativas
locais, e que estes serão valorizados com os elementos sociotécnicos enriquecedores para as
comunidades envolvidas.  Experiências da equipe,  como o trabalho “ O HABITAR DAS
MULHERES PODEROSAS: COMUNIDADE SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIA” na cidade
Estrutural/Santa Luzia DF (objeto de intervenção deste projeto para ajudar o grupo a criar
uma associação que possa gerir um Fundo Rotativo Solidário) é um exemplo da abordagem
participativa e de igualdade de gênero nos processos de projeto, em atendimento do ODS 5.

ODS 6 (Água limpa e saneamento): “Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da
água  e  saneamento  para  todas  e  todos”.  O  curso  aborda  direta  e  especificamente  a
capacitação em projetos com enfoque na água e no saneamento a partir do enfoque Cidades
Sensíveis  à  água,  que  o  grupo  Periférico  vem  trabalhando  nos  projetos  de  assessoria
sociotécnica para saneamento ecológico. 

Uma área desprovida de infraestrutura hídrica, como os assentamentos informais, quando
comparada a uma cidade com sua infraestrutura cinza tradicional, possui maior potencial de
tornar-se mais rápida e diretamente sustentável ambientalmente e sensível à água  em um
processo chamado de “leapfrogging”,  que significa a possibilidade de implementação de
determinada  etapa   sem  que  o  processo  passe  por  todas  as  etapas  anteriores  de
desenvolvimento.  No  caso,  a  infraestrutura  ecológica  de  drenagem,  saneamento  e
reaproveitamento de água  a partir de soluções baseadas na natureza – SbN - ecologicamente
mais adequadas e avançadas do que a estrutura cinza tradicional, tem maior potencial de ser
implementada, reduzindo os problemas sofridos pelos territórios 

ODS 11  (Cidades  e  comunidades  sustentáveis):  “Tornar  as  cidades  e  os  assentamentos
humanos  inclusivos,  seguros,  resilientes  e  sustentáveis”.  O  ODS  11  atenta  para  a
urbanização  inclusiva  e  sustentável;  as  capacidades  de  planejamento  e  gestão  de
assentamentos  humanos  participativos,  integrados  e  sustentáveis,  bem como esforços  de
proteção e salvaguarda do patrimônio natural; redução de impactos ambientais negativos per
capita das cidades em especial à gestão de resíduos municipais. Alinha-se ao Estatuto da
Cidade inciso I do Art 20 para garantir o direito a cidades sustentáveis, como o direito à terra
urbana, à moradia, ao saneamento ambiental,  à infraestrutura urbana, ao transporte e aos
serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações. No inciso XIV
o Estatuto da Cidade trata da regularização fundiária e urbanização de “áreas ocupadas por
população de baixa renda mediante o estabelecimento de normas especiais de urbanização,
uso e ocupação do solo e edificação, consideradas a situação socioeconômica da população e
as normas ambientais”. Alinha-se também às metas da Nova Agenda Urbana, acordada em
outubro  de  2016,  durante  a  III  Conferência  das  Nações  Unidas  sobre  Moradia  e
Desenvolvimento Urbano Sustentável, entre elas a de garantir o acesso de todos à habitação
segura,  adequada e  a  preço  acessível  bem como aos  serviços  básicos  e  urbanização de
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favelas.  O  projeto  da  Residência  pretende  contribuir  para  o  processo  de  regularização
fundiária nos territórios informais do DF e entorno, atendendo, assim ao ODS 11.

* * * 

O formato adotado neste caderno rompe com a lógica estrutural dos demais por ocupar a função de
nivelamento e integração dos conhecimentos.  Assim, para os cadernos seguintes adotou-se uma
estrutura capaz de refletir os diálogos e apresentar as boas práticas conhecidas pelos integrantes dos
grupos. O Quadro 2 abaixo apresenta a síntese do conteúdo produzido coletivamente pelos demais
cadernos/eixos temáticos a partir dos saberes locais e acadêmicos:

QUADRO 2 – PERFIL COMPLETO DO CONTEÚDO DOS CADERNOS 

Eixos  temáticos  /
Contribuições

Fundamentos Procedimentos Boas práticas

Educação
Freiriana e cultura
do trabalho

Educação como prática da
liberdade  Vs Educação
bancária (FREIRE, 1987);

Educador  que  “pensa
certo”  (FREIRE,  1996,
p.30);

Parceria  entre
universidade  e  sociedade
(DAGNINO, 2020)

Economia solidária  como
ferramenta  de
conscientização  e
empoderamento
(DAGNINO, 2014).

Para  a  organização  e
estruturação do caderno
utilizou-se   plataforma
google  docs, trocas
pelas  redes  sociais,
reuniões on-line e rodas
de conversa.  garantindo
a  dialogicidade  ao
longo do percurso. 

Pesquisa bibliográfica e
documental

 Comunidade do Chumbo
- Poconé - Mato Grosso.

 Grupo  Periférico  e  a
pedagogia urbana.

 EJA dentro dos princípios
freirianos.

Conexões
territoriais,  lutas
sociais,
mobilização  e
redes  de
solidariedade

Região concentrada como
espaço  das  relações
sociais (Santos, 1999)

Platô  informacional  e  os
sujeitos-redes  (Souza,
2006);

Tecnociência  solidária
(DAGNINO, 2019).  

Interacionismo
pedagógico e sociotécnico
(NEDER, 2013).

Elaboração  de
formulário  e
identificação  dos
sujeitos-redes  e  suas
lutas  sociais,  que
fossem  conectados  por
meio de redes sociais. 

Pesquisa bibliográfica e
documental.
Sistematização  e
discussão dos resultados
pelos  integrantes  do
grupo de trabalho.

 Práticas  em  ATHIS
Araras:  Associação
Jardim Esperança

 Termo  Territorial
Coletivo

 Movimento  em torno  da
recuperação  do  Ribeirão
Sobradinho 

 Ocupação CCBB Resiste

 Assistência  Técnica  para
Habitação  de  Interesse
Social

 Instituto  Nzinga  de
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Estudos  da  Capoeira
Angola  e  de  Tradições
Educativas Banto

Adequação
sociotécnica  para
a  produção  do
habitat

Adequação  Sociotécnica
AST (DAGNINO, 2019)

Economia  Solidária
(DAGNINO, 2019)

Tecnociência  solidária
(Dagnino, 2019) 

Pedagogia  Freireana
(FREIRE, 1970)

Valor  de  uso  do  espaço
(LEFEBVRE, 1968)

Espaço  como  produto
social  (LEFEBVRE,
1968)

Encontros  remotos
síncronos com Palestras
online  de  professores
convidados 

Encontros  remotos
síncronos com rodas de
conversa do grupo  para
discussão dos conteúdos
e   definição  dos
parâmetros para escolha
dos estudos de caso. 

Pesquisa bibliográfica e
documental

(a)  Associação  Onze8  (Vitória,
ES):  experiências em ATHIS e o
Território do Bem

(b)       Aprendizados  em
bioconstrução: estudo de caso no
assentamento  Pequeno  William
(DF)

(c)  Aplicação  de  ATHIS em São
Vicente,  SP  com  Parceria  de
fomento com CAU/SP

(d)  Assessoria  sociotécnica  em
Santa Luzia, Estrutural, DF

(e) O Edifício União, SP

Adequação
sociotécnica  para
a  agroecologia  e
agrourbania

Adequação  Sociotécnica
AST (DAGNINO, 2019)

Agricultura  sustentável
(CAPORAL;COSTABEB
ER, 2004)

Agricultura  Urbana  e
Periurbana  (AUP)
(SANTANDREU;LOVO,
2007) 

Para  a  organização  e
estruturação do caderno
utilizou-se   plataforma
google  docs, trocas
pelas  redes  sociais,
reuniões on-line e rodas
de conversa.  garantindo
a  dialogicidade  ao
longo do percurso.

 Pesquisa  bibliográfica
e documental

(a)  A  experiência  do
Gramorezinho  em  Natal/RN:
agricultura  orgânica  ou
agroecologia? 

(b) A experiência da Serrinha do
Paranoá  e  suas  águas  que
abastecem o Distrito Federal  – a
agroecologia  como  prática  para
brotar águas 

(c)  A  experiência  de
Levantamento  de  Áreas  para
Agrourbania  -  Universidade  de
Brasília/  Faculdade  de  Planaltina
(d)  A experiência  no  Rancho  de
Terra  no  assentamento  Pequeno
William, Planaltina/DF

(e)A  experiência  no  Território
indígena  urbano  Xucuru  em
Brasília, DF
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Saúde
ecossistêmica,
saneamento  e
Governança

Tecnociência  solidária
(DAGNINO, 2019)

Saúde  ecossistêmica
(GOMES;  MINAYO,
2006)

Determinantes  Sociais  da
Saúde   -  DSS (BUSS  e
PELLEGRINI  apud
ÁVILA;  DANTAS;
DUARTE, 2019).

Para  a  organização  e
estruturação do caderno
utilizou-se   plataforma
google  docs,  trocas
pelas  redes  sociais,
reuniões on-line e rodas
de conversa.  garantindo
a  dialogicidade  ao
longo  do  percurso
Percurso  metodológico
construído  a  partir  da
escuta  de  relatos  de
experiências  no
território.

Levantamento de dados
e pesquisa bibliográfica
e documental

(a)  Conselho  Comunitário  de
Segurança do Tororó CONSEG e
a  Grande  Região  do  Tororó  -
Distrito Federal;

 (b)  Movimento  Mulheres  do
Subúrbio  Ginga  de  Salvador  –
BA;

(c)  Multiplicadores  Ambientais  –
BA; 

(d)  Agente  Ambiental  Mirim,
Ceilândia-DF;  (e)  Gestão
Comunitária  Local  de
Saneamento para Comunidade de
Santa Luzia – DF

Quadro 1:  Síntese dos cadernos técnicos produzidos na disciplina Fundamentos em Ciência,  Tecnologia  e  Sociedade – CTS –
Habitat, Agroecologia, Economia Solidária e Saúde Ecossistêmica. Fonte: elaborado pelos autores (2021)

Pelas experiências anteriores, a equipe optou – coerente com a abordagem do problema do crédito
via Fundos Rotativos Solidária como afeto ao contexto de uma política cognitiva no território - pela
implantação na UnB de um  projeto pedagógico novo, intitulado Residência Multiprofissional CTS.

Ele conta com a parceria da Nucleação da Residencia AU+E UFBA/UnB, da Rede BrCidades, da
Rede Moradia-Assessoria,  do MST, da Fiocruz e do CAU/BR, e no âmbito interno da Unb da
Incubadora Tecnológica de  Cooperativas  Populares  (programa de extensão operante  sob a  base
teórica dos Estudos CTS e Placts).  O curso  articula  quatro  temáticas  03  interdisciplinares,  e  01
transdisciplinar: 

 Habitat (Habitação, Arquitetura, Urbanismo, Ambiente); 

 Agroecologia  (Soberania  alimentar,  Agricultura  familiar,  Integração  campo  e
cidade); 

 Saúde (Vigilância epidemiológica,  Saúde coletiva,  Saúde da família,  Saneamento,
Ecossaneamento e Infraestrutura ecológica). 

 Trabalho  Associado  como temática  transversal  (Economia  Solidária,  Formação  e
educação,  Ocupação,  Renda  e  Tecnociência  solidária,  geração  de  associações  e
cooperativas populares). 

O curso começará com a primeira chamada de estudantes em junho de 2022, envolverá formação e
educação  na  perspectiva  da  tecnologia  social  (percepção  imediata)  e  da  tecnociência  solidária



34  

(adequação sociotécnica associando base popular e substrato epistemológico científico) a partir de
três diretrizes:

1) trabalhar códigos técnicos e padrões na proposição dos MPAL – Microprojetos e Programas de
Ação Local mediante assessoria sociotécnica com foco em processos participativos descentralizados
junto aos grupos sociais inicialmente pertencentes a sete territórios no entorno do DF.

2) implantar metodologia que leve em conta novas linguagens para expressar a política cognitiva
(popular, comunitária e identitária) de lideranças comunitários e de movimentos sociais, a fim de
ampliar a compreensão, reflexão, apropriação e desenvolvimento compartilhado de soluções diante
das barreiras socioculturais

3) formas associativas comunitárias e autogestionárias de sistema socioeconômico aberto, amparado
nos valores da cooperação e da solidariedade denominado de economia solidária.

A essência da proposta de Residência consiste em unir Pós-Graduação e Extensão em um caráter
trans-multi-interdisciplinar com a visão de política pública universitária (oposta à da filantropia
privada ou oficial) com vistas a agir na capacitação de técnicos e de agentes comunitários para o
protagonismo de sujeitos e grupos em seus territórios cotidianos. 

O  curso  (com  480h  distribuídas  em  quatro  semestres)  está  estruturado  em  6  módulos  em  3
semestres (com 60 h. cada) mais 1 semestre com um módulo final de orientação de trabalho de
conclusão de curso numa prática pedagógica e de planejamento escolar  do tipo PEX (pesquisa
associada  com  ensino  e  integradas  com  extensão)  sem  rupturas  de  tal  forma  que  não  haverá
separação entre aula e pesquisa, trabalhos individuais e trabalhos de grupos, em formato híbrido
tanto presencial quanto remoto/on line).

O  agente  técnico  é  um  Agente  Mediador  em  Adequação  sociotécnica  multiprofissional  para
Habitação, Economia Solidária, Agroecologia e Saúde Ecossistêmica no Território” (formação e
titulação  em  nível  de  pós-graduação),  e  o  agente  comunitário  formado  é  denominado  Agente
Mediador  Territorial  em  Adequação  Sociotécnica  Multiprofissional  para  Habitação,  Economia
Solidária, Agroecologia e Saúde Ecossistêmica no Território” (capacitação em nível de Extensão,
sem titulação nem prerrogativa de nível superior nem de pós-graduação).

Envolverá formação e educação visando produção cognitiva que vai além da tecnologia social para
promover  assessoria  sociotécnica  em  planos  de  gestão  social  para  a  produção  do  habitat,
agroecologia, geração de trabalho e economia solidária, saúde ecossistêmica e saneamento. 

O curso  tem carga horária total de 480 h e duração de 02 anos (4 semestres). Está estruturado em
08 módulos bimestrais (com 60 h cada), dos quais os 6 primeiros são módulos temáticos destinados
a aulas e visitas a campo (nos 3 primeiros semestres) e os 2 últimos destinados ao desenvolvimento
dos trabalhos finais de curso (no último semestre).   

O agente técnico formado intitula-se “Especialista em Adequação Sociotécnica Multiprofissional
para Habitação, Economia Solidária, Agroecologia e Saúde Ecossistêmica no Território” (formação
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e titulação em nível de pós-graduação), e o agente comunitário formado é denominado “Agente
Mediador  Territorial  em  Adequação  Sociotécnica  Multiprofissional  para  Habitação,  Economia
Solidária, Agroecologia e Saúde Ecossistêmica no Território” (capacitação em nível de Extensão).

O Quadro 4  abaixo apresenta a organização da pós graduação latu-sensu (especialização):



36  

QUADRO 4 – PERFIL POLÍTICO PEDAGÓGICO DO CURSO RESIDENCIA CTS

Semestre 01 - 120 horas

Ago/2022 a Nov/2022

Bimestre  01  -  60
horas

Módulo  Temático  1:  Conexões  de  saberes  e  tecnociência
solidária 

Adequação  sociotécnica,  economia  e  finanças  solidárias,
fundos rotativos solidários, associativismo e cooperativismo,
cooperação  e  trabalho  associado,  geração  de  trabalho  e
renda, bancos e moedas sociais.

Aulas remotas e orientação de pesquisa: 28 horas

Aulas  presenciais/palestras/mesas  redondas:  4x4  horas=16
horas

Aulas práticas- sábados: 8h x 2 = 16 horas (Visitas a campo:
contexto  rural:  Assentamento  Oziel  Alves  III  -  MST;
contexto urbano: Mestre D’Armas/ Planaltina)

Bimestre  02  -  60
horas

Módulo Temático 2: Conexões territoriais

Sujeito-rede,  perspectivas  no  território,  lutas  sociais,
dispositivos de diretividade política, práticas em ATHIS.

Aulas remotas e orientação de pesquisa: 28 horas

Aulas  presenciais/palestras/mesas  redondas:  4x4  horas=16
horas

Aulas práticas- sábados: 8h x 2 = 16 horas (Visitas a campo:
contexto urbano: Ocupação informal ou ARIS -  Itapoã)

Semestre 02 - 120 horas

Fev/2023 a Mai/2023

Bimestre  03  -  60
horas

Módulo Temático 3:  Produção do Habitat  no campo e na
cidade.

Planejamento espacial participativo, direito à cidade, projeto
de  habitação  social  no  campo  e  na  cidade:  demandas,
vocações e análise  do problema (identidade local,  saberes
existentes, padrões espaciais e de acontecimentos de acordo
com  as  dimensões  da  sustentabilidade,  social,  cultural  e
emocional, econômica e ambiental), e sistematização de tais
padrões para estabelecer uma linguagem com a comunidade,
aumentando a  sua  participação  no  processo,  na  forma de
códigos geradores em alguns campos.

Aulas remotas e orientação de pesquisa: 28 horas

Aulas  presenciais/palestras/mesas  redondas:  4x4  horas=16
horas

Aulas práticas- sábados: 8h x 2 = 16 horas (Visitas a campo:
contexto  urbano:  Comunidade  de  Santa  Luzia/  Cidade
Estrutural; contexto rural: Território Quilombola: Quilombo
Mesquita ou Território Kalunga   

Bimestre 04 Módulo Temático 4: Agroecologia, Agrourbania.
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60 horas Agricultura urbana, agroecologia.

Aulas remotas e orientação de pesquisa: 28 horas

Aulas  presenciais/palestras/mesas  redondas:  4x4  horas=16
horas

Aulas práticas- sábados: 8h x 2 = 16 horas (Visitas a campo:
contexto  rural:  Assentamento  Pequeno  Willian;  contexto
urbano:  Varjão/Serrinha)

Semestre 3 - 120 horas

Ago/2023 a Nov/2023

Bimestre 05

60 horas

Módulo Temático 5: Educação Freireana e trabalho

Trabalho,  arte,  cultura,  educação  e  design  social,
organização  e  estudos  das  culturas  do  trabalho,  peças  e
produtos para trocas e comércio solidário, produção musical,
teatral, circense e da cultura local, trocas sociais.

Aulas remotas e orientação de pesquisa: 28 horas

Aulas  presenciais/palestras/mesas  redondas:  4x4  horas=16
horas

Aulas práticas- sábados: 8h x 2 = 16 horas (Visita a campo:
Território Quilombola – Kalunga ou Mesquita)

Bimestre  06  -  60
horas

Módulo Temático 6: Saúde

Práticas de vigilância epidemiológica, saúde coletiva e saúde
da família, ecossaneamento e infraestrutura ecológica.

Aulas remotas e orientação de pesquisa: 28 horas

Aulas  presenciais/palestras/mesas  redondas:  4x4  horas=16
horas

Aulas práticas- sábados: 8h x 2 = 16 horas (Visita a campo:
Mestre D’Armas/Planaltina e Serrinha do Paranoá)

Semestre 04 - 120 horas

Fev/2024 a Mai/2024

Bimestre  07  -  60
horas

Módulo Elaboração de Trabalhos Finais 1:

 Orientações e elaboração de trabalhos finais.

Encontros  remotos  síncronos  e  assíncronos  e  encontros
presenciais

Bimestre  08  -  60
horas

Módulo Elaboração de Trabalhos Finais 2:

 Elaboração e apresentação de trabalhos finais.

Encontros  remotos  síncronos  e  assíncronos  e  encontros
presenciais

Junho/Julho/2024 Conclusão Trabalhos Finais e Banca de Defesa

Atividade de conclusão do curso
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3.  COMPREENSÃO  ANALÍTICA  DAS  MATRIZES  DE  INCLUSÃO  E  EXCLUSÃO
ECONÔMICA E SOCIAL ENVOLVIDAS NO FOMENTO TECNOCIENTÍFICO 

O DIAGRAMA A apresenta um roteiro heurístico que busca a explicação sobre como governos,
universidades  e  empresas  estão  envolvidas  no   desenvolvimento  científico  e  tecnológico
convencional.   Coerente  com  a  análise  do  processo  de  trabalho  antes  mencionado,  vamos
dimensionar  mais  claramente  um  exercício  heurístico  para  contextualizar  o  apoio  oficial  ao
inovação tecnológica.  
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Este campo sintetizado no Diagrama A refere-se ao inovacionismo ligado ao fomento à inovação
tecnológica das empresas.  Este fluxo de atividades representa os recursos e atores do  fomento a
C&T no  que  chamamos  aqui  de  circuito  C  (500  maiores)  em  suas  relações  com   B  (tecido
econômico composto por firmas pequenas e médias subordinadas a C mediante cadeias comandadas
pelas firmas monopolistas), e com A (PAES nos circuitos populares da economia).

Para reforçar o argumento ainda mais, devemos registrar que a atual política de ciência & tecnologia no
Brasil, está fortemente enviezada ou unidirecionada para o campo das inovações tecnológicas (fluxo de
trocas  entre  ambientes  de  inovação  empresarial/universidades/fomento  do  Estado)  e  muito  pouco
mobilizada para o outro campo de políticas de C&T direcionadas para demandas dos circuitos populares
da economia (adiante mencionadas como demandas CTS).  A Figura 1 a seguir apresenta um retrato
sintético do fluxo de trocas:

FIG. 02 - Fluxo de trocas no ambiente da política de PCT e inovação no fomento a microempreendimentos
de conteúdo ou base tecnológica (METECs) na universidade

Fonte: Elaboração do autor

 

A política oficial busca viabilizar agências de inovação, escritório de patentes orientada pelo ideário
difusionista  do  empreendedorismo  como  transferência  de  tecnologia  para  que  surjam
microempreendimentos de conteúdo tecnocientífico (METECS, adiante) também conhecidas como
“startups”. A figura acima, sintetiza o que podemos chamar de a “missão” atribuída às METECs -
fornecimento de produtos e serviços de baixa ou média complexidade para integra-los à cadeias de
fornecedores (em geral, dominados por empresas transnacionais e corporações, grandes empresas
estatais). 

Trata-se de uma perspectiva que tem sido apontada exaustivamente como ofertista (atua somente na
ponta da geração de pesquisa e desenvolvimento para as empresas e para isso,  oferece patentes
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registradas pelos escritórios de registro das universidades). No ambiente da Política de Ciência,
Tecnologia  e  Inovação  (PCTI)  o  único  agente  técnico-produtivo  que  opera  a  “mágica  do
desenvolvimento” é a empresa e sua tecnociência. 

Dado  que  não  importa  a  origem dela  (se  nacional,  transnacional  estrangeira,  estatal  etc),  será
benéfico fomentar microempreendimentos de conteúdo tecnocientífico a entrar na sua cadeia de
fornecedores. Mas será que isto nos aproxima das demandas sociais por ciência & tecnologia? 

Constata-se que há muitos casos significativos de Metecs que foram estruturadas por empresas
brasileiras (pesquisa sobre genética da cana de açúcar, instrumentação odontológica e medicinal
etc.) com  fomento  “inovacionista”  oficial,  e  muitas  delas  se  tornaram  objeto  de  fusões  e
negociações  com  multinacionais  (sob  uma  forma  que  é  tradicional,  da  aquisição  para  anular
concorrência).  

* * * 

Politicas  de  fomento  à  inovação  tecnológica  oficial  resultam em decisões  de  modernizar  com
máquinas e equipamentos num circuito tradicionalmente poupador de mão de obra. Estes 1% do
tecido econômico (500 grandes empresas) agem aproximadamente como descrito no Diagrama A do
ponto de vista de uma política cognitiva (educação-ciência & tecnologia) segundo algumas etapas
básicas:  

(i)   fazem  uso  intenso  do  recrutamento  de  especialistas  técnicos  que  atuam  sobre  planos  de
negócios, cujas bases tecnocientíficas foram desenvolvidas em universidades e centro de pesquisa
(no  Brasil  em  sua  maioria)  públicos,  como  formação  profissional  pagos  com  recursos
governamentais;

(ii) a política cognitiva que orienta estes segmentos (nas ciências exatas e engenharias) em geral se
orientam por 4 macrovisões: 

(a) cientificismo -  separação entre fato e valor (como se fosse possível separar a pesquisa
teórica da aplicada na era da tecnociência empresarial) e separação entre ciências humanas
das ciências físicas; 

(b) produtivismo - intensa busca pela valorização de artigos científicos mediante pontuações
baseadas  em rankings  e  escalas  de  publicações  como  produtivismo válido  per  se (sem
atentar para a natureza de meios e fins destas pesquisas, ou seja, para que e para quem
interessam o desenvolvimento científico); 

(c) empreendedorismo - postura comercial subjacente aos seus projetos-líderes direcionados
para  o  registro  de  propriedade intelectual  e  industrial  como se  este  procedimento  fosse
suficiente  para  garantir  que  as  inovações  registradas  ou  patenteadas  serão  utilizadas
efetivamente pelas empresas (o que não ocorre senão em menos de 5% dos casos do estoque
de patentes reunidos pelas quatro principais universidades brasileiras – USP, UNICAMP,
UFRJ, UFMG); e por fim, 
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(d) há uma ideologia explícita entre os projetos-líderes de pesquisa e desenvolvimento de
que deve  haver  comercialização  do conhecimento  gerado   sob  o  modelo  de  criação de
empresas  de  conteúdo  tecnológico  (startups)  mediante  incubação  das  mesmas  (com  o
financiamento governamental) para finalmente aplicar a geração de inovação tecnológica
(produto ou processo) enquanto empreendedorismo no setor privado.  

As considerações  que se seguem debatem estas  quatro  dimensões  (cientificismo,  produtivismo,
inovacionismo e empreendedorismo) da política cognitiva oficial. 

As tendências cognitivas, acadêmicas e político-organizativas na produção do conhecimento no Séc
XXI, são regidas pela nova revolução científica marcada,  entre outros aspectos, pelo caráter de
interdisciplina  (Novas  Ciências)  na  pesquisa  científica  contemporânea  (na  microeletrônica,
automação industrial, tecnologias de informação e comunicação, computação, cibernética, ciências
dos materiais, genética, biologia evolutiva; neurociências, engenharia genética, análise de sistemas).

O que isto tem a ver com  empreendedorismo e patentes? A visão do empreendedorismo, a pretexto
de estimular a ciência, promove um sistema de “propriedade intelectual” que favorece apenas as
grandes corporações. Quem o diz é o estadunidense Joseph Stiglitz, um Nobel da Economia para
quem estamos perdidos num “matagal de patentes que está cada vez mais denso em um mundo de
produtos que requerem milhares de patentes; o que não raro sufoca a inovação, com mais gastos
com advogados do que com pesquisadores, em alguns casos. 

A patente tornou-se uma arma para estender,  ampliar e alavancar o poder de monopólio”  17.  O
ecossistema do  inovacionismo,  infelizmente  agora  (2016-2021)  apenas  restrito  a  uma  visão
empresarial neoliberal (que não realiza investimentos em C&T e adota as importações de pacotes
tecnológicos) agrava o histórico contemporâneo no Brasil (1995-2014), no tocante às exportações
de bens (acima da linha), e as importações (abaixo).  

Gráfico 01. 

17 . “Por que é preciso negar as patentes” Joseph Stiglitz, Dean Baker e Arjun Jayadev, em Project 
Syndicate    | Tradução: Maurício Ayer in OUTRAS PALAVRAS 
29.11.2017 .http://outraspalavras.net/capa/stiglitz-por-que-e-preciso-negar-as-patentes/. Acesso: 20.8.19

http://outraspalavras.net/capa/stiglitz-por-que-e-preciso-negar-as-patentes/
https://www.project-syndicate.org/commentary/intellectual-property-21st-century-economy-by-joseph-e--stiglitz-et-al-2017-10
https://www.project-syndicate.org/commentary/intellectual-property-21st-century-economy-by-joseph-e--stiglitz-et-al-2017-10
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Fonte: SBPC/ALICE, com metodologia de OCDE Standatabase. Acesso em julho 2017: TSS - http://www.unsam.edu.ar/tss/ciencia-en-brasil-partidos-al-medio/

Para  entendermos  todo  o  DIAGRAMA A veremos  rapidamente,  10  mitos  fundamentais  que
envolvem esta abordagem:

MITO 1. A universidade de excelência é a universidade que tem maior numero de patentes
registradas.

Há  setores  da  universidade  que,  com  recursos  públicos,  estão  apoiando  a  política  de
patenteamento sem resultados efetivos, pois escritórios de patentes da China, dos Estados
Unidos  e  da Comunidade Européia  orientam para  que  patentes  de suas  empresas  sejam
registradas. Resultado disto é que nossas patentes são registradas mas podem ser violadas ou
pirateadas (como ocorrem em outros países, a qualquer momento), pois para ter eficácia,
precisam ser  defendidas  mediante  processos  judiciais  altamente  custosos  no  Exterior.  A
tarefa de gerar patentes e zelar por elas é da governança corporativa de empresas que se
ocupam delas como uma arma de guerra; não é tarefa da universidade gerar patentes.

MITO 2. Uma MCT pode nascer na garagem da sua casa; tudo depende da sua dedicação e
energia aplicadas na inovação que  deve ser trabalhada com uma ferramenta indispensável,
o MVP (Produto Mínimo Viável, em inglês).  

Recentemente (2019) foi publicado, com título bem humorado “Este livro não vai te deixar
rico: tudo o que ninguém te contou sobre startup, empreendedorismo e vender agua”  (168
págs; disponível na Amazon).  A obra (https://medium.com/) em foco nos ajuda a aproximar
sem ilusões do movimento inovacionista. O/a Leitor/a vai encontrar nela um conjunto de
críticas sobre o pouco realismo e falta de rigor que circula como literatura de mobilização a
ações  empreendedoras,  sobretudo  dirigida  aos  profissionais  e  estudantes  das  áreas  de
Ciências  & Tecnologia.  Startup da Real  reuniu  539 mensagens entre  elogios,  e  também
muita crítica às práticas de executivos em MCTs, práticas relacionadas ao caráter machista,
ao abuso moral, recompensas com critérios  pouco claros para trabalho com jornadas sem
fim  e  sobretudo,  MCT.  No  ecossistema  geral  onde  se  inserem  as  MCT na  sociedade
brasileira “a maior parte das empresas tradicionais quebram em cinco anos, e no caso das
MCT quase todas resultam em fracasso”18.

MITO 3 –  As MCTs são destinadas a ampliar as oportunidades de emprego, trabalho e
ocupação qualificadas na pesquisa e desenvolvimento, e podem criar as oportunidades de
geração de trabalho e renda na sociedade.  

Muito duvidoso! Dados sobre a força de trabalho para o conjunto da sociedade indicam que
o Brasil conta com 180 milhões que correspondem à população em idade ativa (ou PIA -  de
15 aos 68 anos) dividida em dois territórios. Um é formado em sua maioria por assalariados
(setor  público  e  empresas  privadas,  ocupados  majoritariamente  pelas  classes  médias  e
classes proprietárias, algo em torno de 30 milhões de pessoas. Outro território da PIA é um
quebra-cabeças com cerca de 125 milhões de brasileiros em atividades econômicas decisivas
para a sobrevivência de milhões de famílias. Chame como quiser: setor informal, economia

18. Folha de S. Paulo, “Mundo de ilusões de startups é alvo de escritor anônimo”. 29/9/2019 pag. A15

https://medium.com/
http://www.unsam.edu.ar/tss/ciencia-en-brasil-partidos-al-medio/
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informal,  popular,  economia  solidária,  comunitária,  familiar,  empreendedores,
trabalhadore/as por conta própria, autônomos, auto-empregados, o fato é que esta maioria
deveria  fazer  parte,  mas  está  excluída  dos  ecossistemas  da  política  de
inovação/empreendedorismo e patentes.

MITO  4  –  “A  política  do  empreendedorismo/patentes/direitos  propriedade  intelectual
difunde o mito que não precisa de uma teoria do desenvolvimento econômico ou social, pois
está baseado nas práticas das grandes empresas transnacionais tomadas como “case” para
ensino e capacitação na área, e para tanto depende apenas de uma adaptação para a situação
brasileira”.

De fato, o inovacionismo rechaça uma teoria do desenvolvimento porque se pretende neutro
como  uma  prática  gerencial  e  administrativa,  mas  ao  fazê-lo,  se  converte  em doutrina
associada ao neoliberalismo econômico que admite apenas uma  educação tecnocientífica
dissociada das  Ciências  Sociais  e  Humanas.  O  empreendedorismo  subordina  os
ensinamentos  e  aprendizagem a uma coleção de  comportamentos  da  concorrência  inter-
capitalista, e no caso brasileiro, exclui de seus cenários a governança das grandes empresas
estatais  e  públicas cuja  missão essencial  é  conduzir  a  um desenvolvimento com melhor
distribuição de investimentos, recursos e rendas.

Mito 5 – “O inovacionismo nas universidades depende de inversões do setor privado, em
parcerias do tipo público-privadas com a gestão das universidades públicas brasileiras, para
superar a dificuldade da universidade não cumprir sua função que é chegar a ciência e a
tecnologia  para  a  sociedade;  já  o  inovacionismo  cumpre  este  papel  porque  leva  o
conhecimento técnico-científico embarcado no produto final para os consumidores”.

É falso o mito de que a universidade não cumpre seu papel, que é diferente do que a
política  do  inovacionismo propõe;  ela  forma  cidadãos  comprometidos  com a  ciência  &
tecnologia de todos os tipos de visão como gente qualificada para pensar e agir na solução
de  problemas  menores  e  maiores  da  sociedade.  Então  o  problema  está  em  como  os
interessados  na  economia,  contratam  estes  profissionais  e  geram  com  isto  um  circuito
virtuoso. Com frequência,  confunde-se o inovacionismo na universidade, com tendências
mais amplas de investimento privado em C&T.  São dois movimentos diferentes.

Nas últimas duas décadas, como tendência geral, o investimento de empresas privadas em
pesquisa universitária no Brasil e no mundo, vem declinando. Em seu lugar, aumentaram as
inversões em laboratórios próprios das corporações e grandes empresas. 

As  áreas  de  pesquisas  acadêmicas  diante  desta  tecnociência  comercial  e  industrial,  são
criticadas. Tanto pelos empresários quanto a mídia paga pelos interesses corporativos critica
a universidade pública porque gera ciência “muito complicada” no sentido de não serem
conhecimentos imediatamente transformados em produtos comercializáveis. 

Esta  demora  é  própria  da  universidade  e  é  um  falso  dilema  comparar  produção  de
conhecimento das novas (e antigas) ciências, com o tempo e os recursos necessários para
aplicar  na  geração de  tecnociências.  As  diferenças  são  várias:  o  tempo da  universidade
envolve outros  riscos e  as pesquisas  necessitam muitos  anos para serem reconhecidas  e
identificadas  como relevantes  ou  úteis  (o  que  dependerá  o  momento  cultural,  histórico,
economico da sociedade, interesses estratégicos nacionais etc). 
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Pesquisa não tem data para terminar. Depende de fatores cognitivos, organização academica,
recursos  de  fomento,  pessoal  qualificado,  motivação  de  novos  estudantes,  estímulos  à
permanência  na  graduação  e  pós-graduação  para  formar  um/a  pesquisador/a  que  poderá
atuar na pesquisa e desenvolvimento, ensino e pesquisa; gestão de processos complexos de
entidades públicas e governos, etc.). 

Por último, não menos importante, a pesquisa na universidade não pode contratar como um
laboratório empresarial, ela depende de gente de todas as cores, credos e classes sociais,
formada sem a tradicional  meritocracia e burocracia das corporações.  

O movimento inovacionista reclama que os profissionais formados pela universidade tem
uma variedade de especializações,  tão específicas  que atrapalham os  “negócios”!  Ora,  a
pesquisa científica e a organização própria da universidade exige autonomia e liberdade para
realizar  a  combinação entre  agendas  de pesquisa ensino e  extensão ora especialista,  ora
generalista das suas comunidades de conhecimento.

Com estas agendas, a universidade cumpre o papel criar capacidade e qualificações para
entender controvérsias científicas e tecnológicas (por exemplo, por que o Brasil  tem o mais
alto índice de práticas médicas de parto por cesária nos sistemas público e privado?).

Estas controvérsias  se debruçam com frequencia, sobre os efeitos deletérios das tecnologias.
Influi  ainda  o  fato  de  que  as  políticas  de  fomento  a  C&T envolvem  jovens  e  adultos
predominantemente  de  renda  média  e  alta;  a  maioria  está  acostumada  com um sistema
econômico  formal.  Seu  referencial  cognitivo  sobre  demandas  sociais  é  diverso  e
frequentemente,  não coincide  com as  expectativas  de quem tem origem popular  ou nos
estratos sociais trabalhadores entre os quais a economia real com suas transações moldadas
por solidariedade familial e de comunidades.  

MITO 6 -   “O emprego dos jovens egressos de cursos tecnológicos depende em grande
medida da política de inovação”.

Parcela reduzida dos 90 mil doutores e mestres em ciências exatas e tecnologia (formados
nos anos 2006-2012) no Brasil encontraram emprego nos laboratórios privados de pesquisa
e inovação das empresas (embora tenham sido absorvidos na gestão de segmentos que não
P&D). Apenas um numero seleto de MCTs tem sido absorvido pelas grandes empresas e
corporações  (v.  programa  iniciado  em 2016  da  Agencia  Brasileira  de  Desenvolvimento
Industrial, ABDI, do Minist. Economia, http://startupindustria.com.br). A resposta para isto é
simples:  as  grandes  empresas  e  corporações  não  mantem  laboratórios  de  pesquisa  e
desenvolvimento no Brasil.  

O  mito  da  inovação criou  um mantra,  repetido  ad nauseam,  para convencer  os  jovens
“startupeiros” inquietos para criar uma microempresa na garagem, não ter funcionários, e
usar  o  cargo  de  presidente-executivo  (CEO)  na  rede  social  corporativa  LinkedIn,  e  ser
apoiado por algum edital da ABDI, Sebrae ou agencia de inovação estrangeira para depois
de bem-sucedido, vender a starup por um milhão de reais. 

(Assim,  a moçada capturada  pelo  mantra  do  inovacionismo busca  na  verdade,  por  vias
tortas, apenas ingressar  no mercado de trabalho; pega carona em verbas governamentais que
alimentarão  startups.  Estes  empregos  qualificados  só  podem ser  criados  se  houver  uma
política  de  demanda  de  pessoal  qualificado  por  empresas  estatais  e  empresas  públicas

http://startupindustria.com.br/
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municipais, estaduais e federais. Ainda não foi avaliado severamente a expansão do emprego
qualificado entre 2004 e 2014 na construção civil, naval, gás e petroleo, microeletrônica,
agricultura  familiar,  agroecologia  etc  durante  a  fase  do  neodesenvolvimentismo,  e  suas
perspectivas). Infelizmente, pelo receituário do Projeto Future-se nossos jovens criativos vão
continuar a não fazer inovação tecnológica que interessa ao País e serão empreendedores de
microempresas.   Contudo,  para  cada  dez  profissionais  de  C&T buscando emprego,  oito
serão contratados como mão de obra qualificada para  desembrulhar pacotes tecnológicos
uptodate das  cadeias  de  transnacionais  no  País!   Nosso  potencial  de  formação  da  pós-
graduação no Brasil merece outro tratamento que o proposto no Projeto Future-se.

Se falamos dos egressos da universidade devemos também comentar sobre os não-egressos.
Ou seja, os que não conseguem entrar, ou porque tem oportunidade de formação técnica de
nível médio ou superior, ou não tem acesso às novas ciências. 

Estes estratos são excluídos da produção de conhecimento científico na universidade, mas a
expansão  dos  Institutos  Federais  Tecnológicos  tenha  sido  uma  solução  importante  para
superar  esta  exclusão.  O público para estes  últimos contingentes está  na economia real,
popular. Entre 2004-2015 foi ensaida uma agenda nacional chamada de “Tecnologia Social”
para  as  demandas de  segmentos  populares,  cooperativas,  microempresas,  segmentos  das
cadeias, setores e ramos da economia real que integram os andares de baixo da economia
formal.

Estes  segmentos  são  mantidos  na  informalidade  sob força  das  restrições  de toda  ordem
(creditícia, econômica, fiscal, jurídica, trabalhista, de trocas de matérias-primas e sobretudo
por  falta  de  uma  agenda  pública  de  Ciência  Tecnologia  e  Sociedade  para  melhorias
sociotécnicas  –  já  que  nem tem cabimento  falar  aqui  de  inovação “social”  pois  remete
sempre ao ambiente empresarial onde a tecnologia entra para reduzir os custos da força de
trabalho,  logo  desempregar  como  algo  aparentemente  “normal”  sob  a  concorrencia
intercapitalista. Decorre daí toda sorte de desigualdades ratificadas por políticas de
inovação tecnológica. O atual regime político pós Temer-Bolsonaro com apoio de segmentos
empresariais, militares, judiciário e da grande imprensa (2019-2022) bloqueou às empresas
públicas e estatais (e incluso o Sebrae) fazer política para ampliar outro tipo de sistema de
inovação  (por  demanda,  como  fez  a  Petrobrás  na  cadeia  de  petróleo  e  gás)  capaz  de
demandar produtos e serviços de toda sorte de encomendas baseadas em P&D e até apoiar
programas de estímulo a geração de trabalho, ocupação e renda, com tecnologias sociais
para desenvolvimento local e territorial.

MITO  7.   A universidade  deve  assumir  a  implantação  do  Marco  Legal  da  Ciência,
Tecnologia e Inovação (lei no. 13.243/2016) que permite docentes pesquisadores atuarem
nas empresas privadas em projetos conjuntos, utilizando infra-estrutura e recursos públicos
para  desenvolver  produtos  e  serviços  para  atender  demanda  do  mercado  e  do  sistema
financeiro. Sabemos, (desde que a universidade foi criada como tal no Mediterrâneo árabe, e
adotada na Europa medieval  no ano 1000) que a política cognitiva só circula ou percola a
sociedade conduzida por pessoas! O que continua extremamente atual. É parte de uma longa
experiência brasileira o fomento a pesquisas e abordagens de apoio a contratação de mestres
e doutores pelas empresas públicas, estatais, privadas e transnacionais estrangeiras.  Antes
de 2016 a política da Lei de Inovação brasileira pagava para que as empresas empregassem,
em  vão,   mestres  e  doutores  para  atuar  em  projetos  específicos  de  pesquisa  e
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desenvolvimento  (P&D),  mas  de  cada  dez  pós-graduandos  de  ciências  e  tecnologia  no
Brasil, nem 1 (um!)% chegou a ser contratado para gestão tecnológica e P&D.  O modelo
atual  de  MCTs  hoje  em  curso  (2016)  estimula  vinculações  de  “empreendedores”  com
grandes  empresas  e  corporações  (v.  programa  de  fomento  a  startups,
http://startupindustria.com.br:  Agencia  Brasileira  de  Desenvolvimento  Industrial,  ABDI,
Minist.  Economia).  Na  atualidade,  o  processo  de  seleção  se  tornou  mais  rígido  com
demandas  das  indústrias  mais  restritivas  -  o  que  significa,  menor  numero  de  MCTs
contratadas.

MITO 8 - O Marco legal de Ciência & Tecnologia vai permitir transferir recursos públicos
para aumentar a produtividade das empresas; é desta forma que a sociedade receberá os
benefícios resultantes da pesquisa e do desenvolvimento tecnológico pois, ao inovarem, os
empresários  estarão  aumentando sua lucratividade  e  assim transferindo mais  e  melhores
bens e serviços para a sociedade.

Falsa esta visão, primeiramente porque supõe que a inovação é a  única via de transferir
ciência  e  tecnologia  para  sociedade  por  meio  de  produtos  e  serviços  que  geram
lucratividade. Quando a marcha dos negócios exige aumento de produtividade em 70% dos
casos o empresariado gerentes e executivos mudam o sistema de máquinas e procedem ao
enxugamento da folha de salários; a nova base técnica rebaixará o valor da remuneração da
força de trabalho.  O que estimula o  turn-over ou rodízio de mão de obra qualificada a
médio e longo prazo. Este cenário é corroborado pelo fato de que os empresários no País
absorvem menos de 1% dos mestres e doutores que se formam por ano nas universidades
públicas  brasileiras.  Isto  nos  dá  a  dimensão  limitada  dos  ambientes  empresariais  para
arriscar a adotar inovações. Há uma clara desfuncionalidade do ambiente econômico para
adoção de ciência & tecnologia embarcada em pessoas. Políticas fiscais, creditícias e de
importação  formam  o  marco  político  que  sufoca  as  possibilidades  de  incrementar  a
produtividade com pesquisa e desenvolvimento. Um claro indicador da disfuncionalidade do
modelo “startup e do Inovacionismo no contexto deste ecossistema, é o fato de que apenas
80 a  100  (de  um universo  de  cerca  de  30  mil)  empresas  da  economia  do  primeiro  an
inovaram ao introduzir no mercado brasileiro (nos anos 2000-2014) alguma inovação de
processo  realmente  transformadora.  As  demais  inovam  por  importação  de  pacotes
tecnológicos.  Esta  disfuncionalidade  da  política  de  C&T  tem  sido  sistematicamente
denunciada como anômala e altamente dependente de fontes no exterior19.

MITO 9 –  A universidade  tem um modelo  de  gestão  inadequado para  as  relações  com
expresas pois impede a  inovaçao tecnológica se  transformar rapidamente em produtos e
serviços no mercado.

As  áreas  de  inovação  nos  institutos  e  centros  de  pesquisa  e  inovação  tecnológica  nas
universidades públicas cumprem o papel de fazer a ponte universidade-empresas sem chocar
com  as  demais  áreas  que  se  ocupam  da  pesquisa  e  ensino  especializado.  No  caso  da
universidade há o desafio em incorporar ou integrar diferentes disciplinas como parte de
revolução científica contemporânea (Séc. XXI) a que chamamos de “novas ciências”. Elas
vão muito além das promessas comerciais e de aplicação econômica das tecnociências no
campo da pesquisa e desenvolvimento militar e das corporações.  O inovacionismo se atem

19. Renato Dagnino. “A Anomalia da política de ciência e tecnologia” Revista Brasileira de Ciências Sociais. Vol. 29 n°
86 outubro/2014 (PP. 46-55)

http://startupindustria.com.br/
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apenas a esta ultima dimensão comercial e industrial: a ciência comercial propõe um modelo
de gestão da universidade, segundo o Projeto Weintrub, do tipo organização social (OS),
gerida como entidade privada com funções de prestação de serviços públicos. Para todos os
efeitos uma quase-empresa privada que poderá manipular recursos públicos, e prestar contas
a um conselho gestor.

O Projeto Future-se (2019) coloca as OS como eixo central da organização universitária,
quando deveria ser subsidiária e muito restrita a certas áreas que envolvem negócios com
empresários. Busca com um penada, abolir o papel dos colegiados e conselhos acadêmicos
funcionais  e  indispensáveis  para  filtrar  demandas  e  selecionar  pressões  com  base  em
critérios da produção intelectual.

Esta pressão também prejudica as novas universidades que foram interiorizadas no periodo
2007-2015 pelo REUNI. Nessa vertente não tem lugar as políticas de C&T com geração de
conhecimento regional e nacional, que significa excluir povos tradicionais e ancestrais no
Brasil.

MITO 10 – As empresas privadas promovem mais inovação do que as empresas públicas
porque estão submetidas à concorrencia capitalista, e tem que alcançar lucratividade como
objetivo estratégico.

Falso mito. No ecossistema econômico e social, cultural e educacional brasileiro, são mais
relevantes as experiências de estatais federais e estaduais, e mais meia duzia de grandes
empresas ligados a grupos privados ou mistos (Petrobrás,  Votorantim, Embraer, Vale, etc)
que realizam os esforços mais significativos de pesquisa e desenvolvimento com grande
internalização de conteúdos locais, e contratação de pessoal qualificado. As experiências das
empresas  estatais  não  são   divulgadas  como parte  do  métodos  de  ensino  e  capacitação
adotados pela política do inovacionismo. 

A maioria dos estudos privilegiam “cases” (expressão em inglês para  estudos de caso) de
empresas multinacionais (Apple, Microsoft, Bayer, 3M do Brasil, Caterpillar, Dow Química
do Brasil, Ericsson...). 

O método adotado pressupõe que os estudantes sejam orientados para  elaborar normativa e
prescritivamente, cenários políticos a partir de uma análise sumária da realidade (brasileira)
visada.  Daí  vão  se  familiarizando  com  mais  detalhes  sobre  as  estratégias  e  táticas
corporativas  diante  da  guerra  de  mercados  que  inclui  fusões,  aquisições,  manobras  de
conquista  de  fatias  do  mercado,  transações  com governos  estrangeiros  para  melhorar  a
difusão de tecnologias.

Neste método reduzem a sociedade à dinâmica que se espera que a empresa privada exerça
sobre os consumidores. São interpretações que operam com conceitos reducionistas sobre o
papel do estado no Brasil, particularmente ao deixar de considerar sua atuação decisiva no
financiamento  público  aos  sistemas  de  graduação  e  pós-graduação  e  a  importância  da
formação  de  pessoal  qualificado  para  pesquisa  &  desenvolvimento  dos  institutos  e
laboratórios públicos.

Sem estes contingentes não teríamos  a taxa de inovação das empresas estatais federais de
68%,  contra  38% das  companhias  industriais  e  de  serviços  selecionadas  no  âmbito  da
Pesquisa  de  Inovação  Tecnológica,  a  Pintec  2008.  A pesquisa  investigou  72  empresas
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estatais e as comparou com as indústrias e companhias de serviço da Pintec 2008. Do grupo
de empresas estatais, 49 firmas lançaram um produto ou processo novo ou substancialmente
aprimorado, entre os anos de 2006 e 2008 20

   * * *

Por fim, constatamos que a universidade está diante de uma bifurcação (para usar uma metáfora de
Ilya Prygogine21) frente ao mesmo tempo, das Novas Ciências, e das Tecnociências empresariais -
ou como preferimos chamar aqui entre a tecnociência do Capital, e a tecnociencia solidária. Daí
aparecer  como  processos  equivalentes  fazer  Ciência  e  Tecnologia  pois  ambos  se  tornaram
mesclados.  Contudo,  a  estreiteza  e  o  afunilamento  da  pesquisa  unicamente  subordinadas  às
necessidades do Capital promovido pelas corporações e grandes empresas, não faz as comunidades
científicas perder sua autonomia. 

Não confundir isto com a percepção de neutralidade da ciência, em si mesma. Este mito nada tem a
ver com a conquista da autonomia político-institucional para a universidade seguir na sua missão de
gerar ciência pública sob orientação estatal para priorizar investimentos  importantes para resolução
de carências básicas da população. 

Cientistas atuantes estritamente em campos disciplinares, outrora tinham a percepção de atuar com
neutralidade, mediante especialização crescente, e com isto podiam se esquivar ou desviar, diante
da economia, de dificuldades em converter suas contribuições em conhecimento  novo para novas
soluções e produtos pela economia. 

Independente  de  qualquer  percepção  (falsa  ou  verdadeira)  sobre  neutralidade, cientistas-
especialistas tinham o  mérito de sucesso  reconhecido como  cientista isolado;  mas esta figura  foi
desaparecendo  (a  ponto  de  ficar  apenas  nas  histórias  do  cinema e  narrativas  românticas)  pelo
trabalho de coletivos numerosos de pesquisadores contratados em laboratórios públicos e privados,
governamentais e corporativos (frequentemente por ambos). 

As universidades e os institutos federais de tecnologias abriram nos anos 2004-15 um amplo leque
de formação de pessoal em desenvolvimento socio-produtivo inclusivo cultural e materialmente,
junto às políticas e agências públicas articuladas om movimentos sociais e populares no Brasil. Não
estivemos sozinhos; outras experiências foram feitas na América Latina. 

Há outro  panorama diverso deste, a seguir discutido no Diagrama B, que  está diretamente ligado
aos nossos trabalhos de pesquisa de extensão e de  pesquisação neste projeto FRS – pois trata de
como vencer os obstáculos ao incremento seletivo e direcionado para o fomento a empreendimentos
econômicos solidários onde entra a questão do crédito dos fundos rotativos solidários e o papel da
educação, experiência e aprendizagem ou política cognitiva. 

20. Pesquisa de Inovação nas Empresas Estatais Federais 2008/2014. BRASIL IBGE (2014) Pesquisa Industrial de 
Inovação Tecnológica (Pintec). Brasília, IBGE. Brasilia. IBGE, 2014
21 Ilya Prigogine /1917-2003; Prêmio Nobel de Química em 1977 por seus estudos em termodinâmica de processos 
irreversíveis com a formulação da teoria das estruturas dissipativas.
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4.  ELEMENTOS  PARA  UMA  POLÍTICA  DE  CIÊNCIA  &  TECNOLOGIA  PARA
GERAÇÃO  DE  BASE  TECNOCIENTÍFICA  PARA  MASSIFICAÇÃO  DE  BENS
PÚBLICOS

O DIAGRAMA B  nos permite um outro caminho crítico com programa, objetivos e metas que
podemos chamar de  capacitação para política de ciência & tecnologia visando a geração de
base tecnocientífica para massificação de bens públicos.  A forma econômica e sociotécnica
destas  capacidades  tem  uma  convergencia  com  as  cooperativas  auto-geridas  pelos
trabalhadore/as. 

Trabalhamos com a hipótese de que é possível a transição de parte da força de trabalho nos circuitos
populares da economia para formas organizadas em cooperativas e associações (sobretudo na atual
conjuntura  histórica  da  revolução  midiática  da  microeletrônica  e  TICs  por  exemplo  com
desenvolvimento de plataforma digital  pelos trabalhadores) como empreendimentos  econômicos
típicos da economia criativa. 

Desta  forma  seria  estimulado  o  funcionamento  de  um  segmento  de  empresas  cooperativadas,
associativas, comunitárias ou empreeendimentos sociotécnicos como um setor específico distinto
dos circuitos populares da economia, das PMEs e obviamente das corporações. 
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Fonte: elaboração própria
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Os  circuitos  populares  da  economia  correspondem a  uma grande  e  variada  demanda  por  bens
públicos que o Estado deve proporcionar a todos os cidadãos e que atualmente não o faz; em seu
lugar estes recursos do seu poder de compra são aplicados para as empresas formalizadas no setor
privado (maiores ou menores dependendo dos recursos investidos). 

Por que aplicar a capacidade de ensino superior e pesquisa em C&T nesta direção? Porque essa
parte mínima do processo só pode ser explorada caso conte com ações de capacitação em C&T para
o desenvolvimento social as quais proporcionarão sustentabilidade econômica, cultural e ambiental
aos Empreendimentos Solidários. 

A geração de tecnologia social que necessitam esses arranjos produtivos terá que ser apoiada de
modo distinto daquele usado para apoiar a política de P&D ou inovação tecnológica convencional,
realizada  pelas  e  para  as  empresas,  que  vem  recebendo  há  muito  tempo  vultoso,  variado  e
continuado apoio estatal. 

O  apoio  aos  Empreendimentos  Solidários  gera  demandas  por  novos  modos  de  regulação  da
transferência de recursos e políticas de reorientação do poder de compra do Estado para aquisição
dos bens e serviços que eles podem produzir. (Exemplo concreto desta reorientação é a política de
compras  do  Estado  da  produção  agroalimentar  da  agricultura  familiar  brasileira  no  programa
conhecido como PAA _ Programa de Aquisição de Alimentos cujas transações beneficiam a rede de
alimentação escolar dos municípios).

Além do fato de que seria um retrocesso por parte do Estado não estimular um setor da economia
que abrange 60% da população (no qual o governo vem alocando recursos crescentes através de
seus programas compensatórios) o apoio citado implicaria outras vantagens evidentes. 

Os  Empreendimentos  Solidários,  dada  sua  característica  de  orientar  diretamente  as  receitas
provenientes de sua operação para a remuneração de trabalhadores, apresenta ainda as seguintes
vantagens:

(i) não tem a necessidade de remunerar a propriedade do capital, 

(ii) atua na formação e fomento a empreendimentos solidários geridos pelos próprios atores
excluídos da economia formal, 

(iii)  estimulo aos próprios atores para viver novas (associadas às antigas) experiências de
resolução de problemas enfrentados pela sociedade / comunidades locais;

(iv)  Fomento  da  política  de  ciência  &  tecnologia  para  plataformas  socio-cognitivas
(trabalhadores com baixo nível de escolaridade formal tem, contudo, grande experiência
formativa  de  visão  de  mundo  e  amadurecimento  cognitivo)  direcionadas  para  a
economia criativa;
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(v) e por fim, fomento aos marcadores sociotécnicos de adequação sociotécnica (AST) nas
atividades de desenvolvimento social  de forma especialmente eficiente,  e eficaz,  por
estarem  mais  próximos  dos  atores  e  problemas  que  devem  ser  equacionados  com
elevado grau de adequabilidade. 

Esta nova geração de políticas de inclusão socioprodutivas já teve uma grande sinalização positiva
com  a  expansão  do  ensino  técnico-profissional  e  tecnológico  (na  qual  o  PRONATEC  é  uma
consequência). Os homens e mulheres envolvidos neste processo também enfrentarão problemas de
natureza tecnológica e científica - originais e de alta complexidade, dadas as severas restrições de
sustentabilidade existentes e a necessidade de abordagem interdisciplinar e transversal. Estes terão
que ser atacados em conjunto com as comunidades envolvidas. 

Processos de reprojetamento e AST - Adequação Sociotécnica - de tecnologias existentes, mas não
adaptadas  às  condições  impostas  pela  realidade  da  Economia  Solidária,  e  a  geração  de
conhecimento novo mediante uma exploração enviesada da fronteira científica e tecnológica, terão
que  ser  realizados  pelo  complexo  público  de  universidades  e  institutos  de  pesquisa  com  a
participação de atores até agora pouco presentes no cenário em que atuam. 

Por que capacitar em nível de pós-graduação quadros para Estudos CTS na perspectiva acima?
Primeiramente porque a base de concepções epistemológicas e referencias de valores cognitivos em
geral  na universidade,  estão fortemente associados a  códigos técnicos  (instrumental  para reunir
coerção e ferramenta técnico-operacional) dos profissionais hoje envolvidos com a P&D. 

Como tem defendido Renato Dagnino sistematicamente nos últimos 25 anos: Para formarmos os
interessados no desenvolvimento  social  e  os  que  estamos usualmente  formando para  realizar  a
pesquisa e extensão necessárias será fundamental integrar as engenharias e áreas tecnológicas aos
valores de produção do conhecimento para o desenvolvimento social. Somente com uma plataforma
cognitiva – como aqui defendida – teremos a base teórica e as ferramentas para  incluir  “novos
conceitos,  critérios,  parâmetros,  variáveis,  relações,  fatos  estilizados,  modelos,  algoritmos,
metodologias de pesquisa,  entre outros,  necessários para tanto” (DAGNINO, 2004, 2008, 2011,
2014, 2019). 

A dimensão e profundidade da transformação que teremos que impulsionar nos nossos ambientes de
trabalho faz com que ela não possa ser concebida em termos da taxonomia normal entre docência,
pesquisa e extensão, daí a proposta aqui apresentada de um RESIDENCIA CTS. Também estamos
planejando nesta futura pós-graduação incluir a capacitação de gestores públicos que atuam nas
políticas atinentes a esse desafio - em especial as sociais e as de C&T - de modo a lograr a sua
indispensável convergência e sinergia.  

O fato de que não sabemos como produzir C&T para o desenvolvimento social, e que tampouco
sabemos como formular, aplicar e avaliar a política pública que possibilitará o aprendizado que
necessitamos,  exige  uma  profunda  elaboração  de  situações-laboratório,  para  projetar  modelos
aplicáveis às comunidades. Medidas de fomento e regulamentações multiníveis poderão atenuar ou
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neutralizar a tendência mencionada de os empregadores do setor formal impor os seus custos de
transação aos circuitos populares da economia.

Quando colocamos este cenário aqui resumido no DIAGRAMA B como um horizonte das ações de
fomento  das  Incubadoras  Tecnológicas  de  Cooperativas  Populares  -  ITCPs  (mas  milhares  de
prefeituras, além de governos municipais podem incorporar elementos desta política). 

Estamos diante de um quadro de referência multifacetado num cenário de funcionamento real das
quase  100  incubadoras  universitárias  de  cooperativas  populares  que  -  em comparação  com as
METECS de inovação tecnológica para empresas – lutam por referenciais radicalmente diferentes.
Entre outros, o referencial criado pelas ITCPs. 

Multifacetado porque as  ITCPs fazem o fomento para criação de microempreendimentos  tendo
como referência ambientes populares que vivem o que podemos chamar de “soluções populares”
criativas  e  de  grande poder  de  irradiação embora  precários,  e  inseridos  contraditoriamente  aos
mercados capitalistas. A figura 03 expressa estas características: 

Fig. 03 – Fluxo de trocas das incubadoras de cooperativas populares entre 2005 e 2016. Brasil

Fonte: Elaboração do autor.
Obs: O PRONINC foi desativado e encontra-se situação congelado desde 2016.

Um detalhe importante é o fato de que – mesmo no período politicamente favorável a seus projetos
entre 2003 a 2015 mas sobretudo após 2016 - as ITCPs passaram a lidar com uma tessitura social e
econômica de trocas  complexa cheia de incertezas, descontinuidades e novos desafios de entender
o funcionamento dos circuitos populares da economia. As ITCPs não são orientadas, em geral, por
conteúdo tecnocientífico previamente definido (as metodologias em torno do conceito de adequação
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sociotécnica/ tecnologia social/tecnociências solidárias comprovam que são bem diversas as bases
teóricas  diante  da  base  utilizada  pelas  Metecs  em  geral  orientadas  pelo  gerencialismo,
empreendedorismo sob direção de liderança, e subordinação hierárquica dos empregado/as). 

* * * 

Por ser muito diversificada a economia popular, social ou comunitária com a qual opera as ITCPs
são necessárias outras abordagens pedagógicas, educacionais e de formação pela prática que leve
em conta as experiências de aprendizagem dos grupos sociais. 

Esta pedagogia da economia solidária valoriza justamente a positividade da geração de riqueza e
possibilidades  da  heterogeneidade  das  formas  organizativas  e  de  criação  de  valores  (materiais,
simbólicos, de trocas) da enorme economia dos circuitos inferiores que viabiliza a sobrevivência de
2/3 da força de trabalho em idade ativa (15-68 anos).  

A seguir apresentamos a base da política cognitiva que orienta esta visão subjacente na CAIXA
INFORMATIVA 4, estão justamente os antecedentes teóricos para fundamentar o Diagrama A:

CAIXA INFORMATIVA 4  –  QUAL POLÍTICA COGNITIVA ORIENTA A FORMULAÇÃO
PARA FOMENTO A ECONOMIA SOLIDÁRIA E FUNDOS ROTATIVOS SOLIDÁRIOS

Os  Estudos  Ciência,  Tecnologia,  Sociedade  (ECTS)  tem  adquirido  crescente  importância  no
cenário  mundial  diante  da  insuficiência  das  abordagens  de  natureza  econômica,  produtiva  e
tecnológica para avaliar as relações entre tecnologia & sociedade. 

Apresentaremos breve análise sobre a importância dos Estudos CTS no diálogo com as grandes
áreas  epistêmicas  na  atualidade,  e  sobretudo sua  relevância  para  a  constituição  de  programas
interdisciplinares de Estudos CTS baseados em projetos temáticos de integração interunidades na
universidade  brasileira,  com  vocação  para  formular  estratégias  de  políticas  de  C&T  para  o
desenvolvimento  social,ou  de  uma   política  de  ciência  &  tecnologia  para  geração  de  base
tecnocientífica para massificação de bens públicos

Para entender a relevância dos ECTS convém iniciarmos pelas linhas mais familiares do debate
disciplinar entre comunidades acadêmicas, cuja divisão mais óbvia tem sido entre os que são das
áreas tecnológicas e se perfilam pela política de produtividade identificada com o vinculacionismo
econômico  Universidade-Empresa  para  realizar  a  inovação  tecnológica  (embora  muitos  nem
saibam exatamente do que se trata quando separam o social do tecnológico). 

Noutro  campo  disciplinar  estão  as  comunidades  epistêmicas  e  de  práticas  profissionais
identificadas com profissões e carreiras na sociedade que demandam sua formação mediante o
trabalho de  docentes e pesquisadores das Humanidades, Artes, Arquitetura, Medicina  e Ciências
Sociais  (ainda  que  muitos  sejam  avessos  ao  debate  sistemático  das  relações  entre  ciência
tecnologia e sociedade, ou o incorporem como administração pura) 

Não podemos acreditar piamente no que diz o folclore acadêmico da disputa de recursos como
divisor de águas entre nós. Na prática sociocultural e econômica real tanto o primeiro grupo forma
profissionais que dependem de outros profissionais do segundo grupo, quanto o segundo não pode
entender e “fazer” a sociedade sem que seus segmentos participem de projetos tecnológicos.  
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Tal interdependência tem sido, aliás, o principal tom, para não dizer o cerne,  dos Estudos CTS.
Tal como seria impensável uma sociedade sem tecnologia, igualmente são inconcebíveis soluções
tecnológicas impostas à sociedade capaz de gerar riscos sociais o que, via de regra, depõem contra
as próprias pesquisas e inovações porque destabiliza seu regime de legitimação pública  (este sim,
que regula acesso a créditos, financiamentos, projetos e apoios externos a universidade). 

Três abordagens econômico-produtivas e tecnológicas encontram-se em choque na universidade
brasileira.  Duas  defendem  o  vinculacionismo  da  inovação  tecnológica  com  os  mercados
econômicos A terceira defende que a produção científica e tecnológica em seus vários campos
disciplinares necessita de um novo regime de fortalecimento das articulações Ciência-Tecnologia-
Sociedade, nas quais a ciência se torne ainda mais pública.  

A primeira corrente de políticas tecnocientíficas teve origem no esforço dos Estados Unidos (desde
os anos pós-II Guerra Mundial) de continuar a política de inovação tecnológica mediante a oferta
de conhecimento científico aplicado às  indústrias  de consumo civil.  Num jogo complicado de
mercados e regimes econômico e político-ideológico (Capitalismo versus Comunismo) surgiram
políticas setoriais de inovação (civil e militar) induzidas pela dinâmica entre os interesses de três
atores privilegiados:  o estado,  as empresas e as universidades. 

A segunda corrente vinculacionista surgiu na Comunidade Europeia e Japão, e ao longo dos anos
1990 também influiu no establishment acadêmico brasileiro e latino-americano. 

Ao  invés  de  fomentar  ciência-tecnologia-inovação  mediante  os  interesses  mobilizados  em
empresas  separadamente,  os  europeus  estimularam  grandes  projetos  integrados  em  cadeias
produtivas, segmentos ou aglomerados (‘clusters’) e arranjos produtivos locais, pólos tecnológicos
e universitários em mega consórcios. 

Levaram em consideração  não o fomento por empresas ou grupos empresariais, mas a grandes
trajetórias  tecnológicas  complexas  e  multiempresariais  (caso  aeroespacial,  aeronáutica,
farmacêutica; nanomateriais, microeletroeletrônica, energia, etc). 

Os dois tipos de vinculacionismo,  em essência,  não diferem muito entre si,  exceto quando os
colocamos sob a ótica da terceira abordagem, os Estudos CTS. O modelo europeu, mais do que o
estadunidense, tem se aberto  para participação de outros atores no sistema de política de ciência,
tecnologia inovação (CT&I). Um leque maior de atores pode participar e influir, o que reduz o
risco  de  uma  controvérsia  científica  que  leva  a  inviabilidade  de  grandes  projetos  (algumas
trajetórias tecnológicas são até rechaçadas, definitivamente, como a da indústria nuclear). 

Há  sociedades  que  escolheram politicamente  uma via  democrática  de  realizar  o  controle  das
decisões dos grupos especialistas e tecnoburocráticos, por meio da transparência na utilização de
recursos públicos para P&D das empresas e políticas públicas. Tal decisão passa a ser uma questão
de sobrevivência das comunidades científicas diante da sociedade. 

* * * 

O modelo europeu – ao contrário do estadunidense -  promove participação qualificada e ampliada
em conselhos de estado de política e ciência & tecnologia.  Tal perspectiva decorre em grande
parte, da adoção pelas comunidades profissionais e técnicas da perspectiva dos Estudos CTS em
alguns países do Hemisfério Norte. 

Onde  foi  adotada,  instituições,  organizações  e  pessoas  substituíram  a  antiga  concepção  de
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neutralidade  da  ciência  e  da  tecnologia  diante  de  outros  valores  (que  não os  praticados  para
produção  do  conhecimento  científico).  Em seu  lugar,  trata-se  de  assumir  uma  postura  sócio-
construtivista para lidar com os demais valores que permeiam o uso da tecnologia no cotidiano
(preferências  de  mercado,  consumo,  marketing,  religião,  moralidades,  preconceitos  étnicos,
desigualdade  de  renda,  direitos  humanos;  poluição  de  produtos  industriais  descartados  e
subprodutos manufaturados das cadeias de consumo-descarte etc.).

No Sul  abordagens  e  estudos  CTS vem sendo produzidas  há  25  anos  entre  pesquisadores  de
origem  ibero-latino-americana  e,  neste  capítulo,  são  constantemente  lembrados  os  argentinos
Amilcar  Herrera,  Oscar  Varsavski,  Jorge  Sábato,  e  os  brasileiros  José  Leite  Lopes,  Mário
Schenberg entre  outro/as  que insistiram que ou desenvolvemos Ciência e  Tecnologia com  as
características dos povos latinoamericanos, ou seremos compradores de pacotes tecnológicos. 

Desde 2009 está criada uma associação brasileira de pesquisadores CTS (denominada ESOCITE-
BR)  filiada  à  SBPC  que  tem  se  posicionado  (Carta  de  Curitiba,  2013.  V.
http://www.esocite.org.br/carta-de-curitiba-por-uma-democratizacao-da-ciencia-e-da-tecnologia/)
pela  defesa  de  uma  outra  PCT (política  de  ciência  e  tecnologia).  Não  se  trata  de  uma  PCT
alternativa, mas outra complementar capaz de ampliar a visão da PCT tradicional. 

Tal  como  havia  no  Brasil  dois  ministérios  da  agricultura  –  MDA  para  agricultura
familiar/camponesa, e o MAPA, para a agricultura empresarial  – a ESOCITE-BR tem defendido
uma política de ciência e tecnologia distinta para o desenvolvimento social,  que possa ser um
segmento próprio permanente da PCT brasileira como uma política de ciência & tecnologia para
geração de base tecnocientífica para massificação de bens públicos.

Uma  PCT capaz  de  potencializar  as  enormes  demandas  sociotécnicas  e  tecnocientíficas  para
ampliação  das  políticas  públicas  as  mais  diversas  desde  a  produtividade  agroecológica  na
agricultura  familiar,  até  à  universalização  do  saneamento  via  tecnologia  social  do  sistema
condominial. 

Desenvolver novos conteúdos tecnocientíficos para as políticas sociais é um desafio porque não
temos tradição neste campo, e tampouco pessoal especializado elaborando soluções. Precisamos
formá-los. É o que está ocorrendo lentamente. Em 2003, no início do governo Luiz Inácio Lula da
Silva, tem início a preocupação de criar uma estrutura de apoio ao desenvolvimento de pesquisa
científica e tecnológica e de formação de pessoal para o desenvolvimento social no âmbito do
Estado brasileiro.  

* * * 

Essa preocupação levou à criação de uma Secretaria  de Ciência e  Tecnologia para a  Inclusão
Social no Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) e, posteriormente, à formalização de uma
“Linha de Ação Capacitação em C&T para  o Desenvolvimento  Social”  no Plano de  Ação de
Ciência e Tecnologia (2007-2010). 

Qual o papel  da universidade,  da ciência e da tecnologia para o desenvolvimento econômico-
produtivo  social?  De  imediato,  como  rotina,  é  preciso  formar  profissionais,  docentes,
pesquisadores capacitados para formular estratégias, programas, projetos e ações para as políticas
tecnocientíficas que geram inclusão socioprodutiva.  

Uma via já aberta há 10 anos é a articulação da política de pesquisa com extensão mediante a

http://www.esocite.org.br/carta-de-curitiba-por-uma-democratizacao-da-ciencia-e-da-tecnologia/


57  

criação  nas  universidades  brasileiras  de  88  ITCPs  (incubadoras  tecnológicas  de  cooperativas
populares). Elas tem se articulado com o movimento da economia solidária e empreendimentos
econômicos em cadeias produtivas e de serviços. Tão importante quanto viabilizar a presença de
mestres e doutores nas empresas, é a Universidade levá-los também para atuar com comunidades
no  desenvolvimento  de  políticas  públicas  para  aumentar  o  conhecimento  tecnocientífico  das
formas de resolução das demandas sociais de larga escala da base da pirâmide social brasileira. 

Pelas razões acima acreditamos que a abordagem CTS brasileira e latinoamericana é mais bem
preparada para realizar estudos, avaliações e acompanhamentos  na formulação de políticas sobre
o  trânsito  dos  sujeitos  técnicos,  científicos  e  profissionais  (portadores  que  são  da  ciência,  da
técnica) na sociedade, e vice-versa.

Vamos  considerar  algumas  evidências  de  que  as  comunidades  acadêmicas  na  universidade
brasileira, e seus respectivos grupos profissionais na sociedade se vinculam mediante plataformas
cognitivas  próprias.  Sabemos  que  engenheiros,  físicos,  sociólogos,  jornalistas,  lingüistas  ou
economistas  uma  vez  formados,  reforçam  o  regime  cognitivo  no  qual  foram  formados  na
universidade. 

Ao  transitar  na  sociedade  cada  um/a  carrega  junto  a  universidade,  ao  mesmo  tempo  que  é
obrigado(a)  como  profissional  a  reformular  sua  formação  diante  da  experiência.  Razão  e
experiência andam juntas na perspectiva dos Estudos CTS. 

Na história da universidade e da pesquisa no Brasil se esperava que a formação científica dos
profissionais  resultasse  em  interesse  público  ou  coletivo  (melhores  médicos,  arquitetos,  etc)
atuando na sociedade. O esforço continuado da pós-graduação nos últimos 50 anos atendeu a esta
aspiração.  Contudo,  já  foi  observado  que  a  cada  ano,  aumenta  o  número  de  doutores  e  de
publicações. Qual o sentido disto? 

Hoje,  precisamos  qualificar  como  e  onde,  de  que  forma  e  com  quem  (inserção  social)  este
conhecimento está sendo levado para as comunidades no país, e se está ou não criando algo novo,
ou apenas reproduzindo ciência ultrapassada.  Se a ciência é relevante para o desenvolvimento
socioeconômico  com  equidade,  sustentabilidade  e  cidadania,  então  devemos  perseguir  estas
questões chaves no futuro para a Universidade como instituição social. 

Diante destas dificuldades não somos uma exceção; na América Latina - Argentina, Venezuela,
Colômbia, Chile entre outros, também sofrem estas limitações em universalizar e dotar de bases
autônomas a pesquisa C&T. Devemos buscar respostas para reavaliar a pesquisa (pós-graduação)
no Brasil. 

Algumas  lições  são  fornecidas  pelo  Pensamento  Latinoamericano  de  Ciência,  Tecnologia,
Sociedade (PLACTS), influente na região antes da atual onda das teorias da inovação originadas
de  correntes  neo-institucionais  e  neoliberais  baseadas  em estudos de  caso  de  transnacionais  e
corporações. 

Um representante atual deste pensamento, Renato Dagnino (prof. titular de Política de Ciência &
Tecnologia da UNICAMP) tem demonstrado em seus estudos e pesquisas, que o PLACTS nos
legou três ensinamentos no último meio século. Primeiro, o PLACTS afirmou que onde não existia
conhecimento  necessário  para  aplicar  um  projeto  político  de  alguma  elite  dominante,  fomos
capazes de armar a cadeia de inovação desde a base científica até ao sucesso econômico (caso do
CTA-ITA/Embraer; Cenpes-Petrobrás;  Manguinhos / Fiocruz; Institutos agronômicos de Pesquisa



58  

públicos/Embrapa). Tal esforço de criação e produção de conhecimento próprio e aplicações para
atender demandas sociais está relacionado com uma segunda lição. 

Se o regime econômico dominante for excessivamente tolerante ou subserviente à aquisição de
pacotes tecnológicos, é quase certo que não haverá interesse nem dos empresários, e tampouco do
Estado  em fomentar  políticas  próprias  a  fim de  alcançarmos  autonomia  tecnológica  (Amilcar
Herrera) sobretudo na direção subsidiária de uma política de ciência & tecnologia para geração de
base tecnocientífica para massificação de bens públicos. 

O que nos leva à terceira lição do PLACTS, corolário das anteriores: o conhecimento autóctone
exige  originalidade e  identidade com nossas  raízes.  Esta  necessidade  enfrenta severos  reveses
diante de um sistema público de concessão de radiodifusão e televisão com grande dependência
comercial  à  produção  cultural  massificada  produzida  pela  indústria  de  entretenimento
estadunidense. Isto aniquila a criatividade educacional e científica dos jovens e professores. É um
desperdício  não  utilizarmos  a  educação-não  formal  para  fazer  ciência  &  tecnologia  com  as
características da sociedade brasileira. 

Outro complicador: não ousarmos o bastante (ainda) na superação da crise da escola pública para
alavancar  uma revolução cognitiva  de  saberes  de  origem popular.  O que  dificulta  ou  inibe  a
qualificação da força de trabalho o que decorre de um medo latente de abrir a caixa preta do
sistema escolar.  

Visitei  recentemente  uma  escola  pública  com  três  turnos  de  4.500  alunos  no  DF  (o  estado
brasileiro que melhor paga seus professores). Ia propor um cineclube de ensino e pesquisa de
ciências mas constatei, estupefato,  que a banda larga acessível à escola é de 1 (UM) MB! Como
podem alunos e professores, direção e comunidade escolar pensar em atuar com um sistema de
internet assim, para abrir os poros e corpo das escolas à sociedade atual assumindo os riscos que
isto significa)? 

Estas dificuldades se explicam em decorrência de outra mazela que aflige a política de ciência &
tecnologia  para  geração  de  base  tecnocientífica  para  massificação  de  bens  públicos.  Grandes
oligopólios (o caso acima de falta de universalização da banda larga de qualidade é um exemplo)
tem  com  frequencia  bloqueado  a  aplicação  em  grande  escala  das  boas  práticas  de  pesquisa
tecnocientífica  no  País  desenvolvida  pelas  universidades  e  institutos  tecnológicos  federais  (ou
CEFETs no Rio e Minas Gerais). 

Por estas e outras razões, a abordagem CTS se afigura como uma visão mais realista no Brasil e na
América  Latina  para  enfrentar  os  desafios  acima.  A  razão  é  simples:  modelos  cognitivos
importados  para  política  de  ciência  &  tecnologia  (baseados  em  referenciais  estadunidenses  e
europeus) não se propõem a resolver com pesquisa interdisciplinar em Ciência & Tecnologia a
inclusão socioprodutiva dos grupos e classes sociais que estão nos andares de baixo da economia!  

Modelos importados estão baseados na ideia de uma universidade alimentada pelas trocas de uma
tríplice hélice entre (1) apoio estatal de verbas públicas ao (2) empreendedorismo privado nas
empresas  que  demandam  (3)  saber  e  conhecimento  científico  à  universidade.  Esta  visão  foi
regulamentada no Brasil pela política pública (Lei da Inovação ou Lei do Bem que administra os
benefícios  fiscais  desde  2005).   Em geral  os  incentivos  podem chegar  a  34% dos  dispêndios
privados nos  projetos  de PD&I,  (sob modalidades  de exclusão adicional  de 60% a 100% dos
dispêndios). Prevê ainda possibilidade de redução a 0 (zero!) da alíquota do imposto de renda
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retido na fonte nas remessas efetuadas para o exterior destinadas ao registro e à manutenção de
marcas, patentes e cultivares. 

Estas facilidades parecem, assim, mais importantes para os segmentos das empresas estrangeiras
transnacionais, do que para as nacionais (transnacionais ou não). A grande diferença do que ocorre
com esta tríplice hélice lá fora, e a que se tenta praticar no Brasil, é o fato de que no exterior 70%
dos gastos com pesquisa & desenvolvimento são investimentos de risco das empresas. Aqui este
percentual mal alcança 20%, e mais de 70% cabem ao estado. 

A corrente  dos  Estudos  CTS  defende  outro  vinculacionismo  do  pesquisador  e  profissionais
formados na universidade com as comunidades por meio da circulação de pessoal qualificado com
formação tecnocientífica adequada,  mas orientados por  valores  de autonomia e  auto-gestão da
sociedade.  Neste sentido, a abordagem CTS busca desenvolver com os atores sociais, estratégias
de pesquisa e extensão para aproximar política de C&T da inclusão social por meio do fomento às
políticas públicas nos complexos da saúde,  cultura,  educação, transporte coletivo,  saneamento,
moradia, economia solidária, agricultura familiar, camponesa  e dos povos indígenas. 

Em  todas  estas  áreas  há  forte  demanda  social  por  soluções  sociotécnicas  que  existem  na
universidade brasileira, mas que não alcançam soluções políticas capazes de desenvolver sistemas
tecnológicos  includentes.  Sistemas  técnicos  na  perspectiva  dos  Estudos  CTS,  carregam em si
conteúdos sócio-cognitivos - o que significa: permitem formular estratégias capazes de emular
soluções locais de tecnologia social. 

Esta estratégia esteve presente na política de C&T brasileira de 2003 até 2016 quando funcionou
uma quarta secretaria nacional de C&T para fomentar ações do CNPq e CAPES, com fundos
públicos de pesquisa para as universidades e institutos públicos desenvolverem P&D para inclusão
social e produtiva. Por 10 anos este foco estava sendo perseguido a duras penas. E é compreensível
que seja difícil avançar mais (apenas 2% do orçamento do MCTI estiveram alocados nesta política
ao longo de 2005 e 2015). Primeiro porque a universidade pública e os institutos tecnológicos
federais estão somente nos últimos 20 anos, em marcha para a ampliar suas vinculações com as
comunidades dos andares de baixo da economia, o que chamamos aqui de circuitos populares e de
PAES.

Vale lembrar que o circuito C (500 maiores)  quando de fato emprega, somente absorve 1/6 da
força de trabalho no país.  Quando incorporam inovações,  adotam tecnociências  importadas de
laboratórios no exterior, com adaptações para aplicações locais a fim de aumentar a produtividade,
o que rima com lucratividade. Ora, produtividade isoladamente significa menos gente por postos
de  trabalho  (como  comprova  o  agronegócio  de  exportação,  a  automação  na  indústria
automobilístico,  de  auto-peças,  metal-mecânica  etc)  devido  à  informatização  e/ou  automação,
associadas com inovações de processos e insumos industriais. 

Estas inovações geram desemprego estrutural  (ou tecnológico) -  e  em alguns segmentos,  – os
trabalhadores nunca mais retornarão a seus antigos postos (caso dos ferramenteiros da industria
automobilística). Expansão de ramos e cadeias subordinadas a estes segmentos com a introdução
de novas tecnologias também serão parte de uma economia com crescimento, porém, sem-geração
de emprego. Para atuar nos andares de baixo da economia,  a Universidade pode orientar uma
política cognitiva destinada a unir graduação e pós-graduação, colocar em praticar a formação de
pesquisadores e profissionais, gestores e técnicos para políticas tecnocientíficas de outra natureza
direcionado  para  territórios  vulneráveis  como  os  aqui  situados  (mas  que  se  aplica  mutadis



60  

mutandis,  a  milhões  de  pessoas  nos  municípios  deprimidos  das  zonas  metropolitanas,  por
exemplo).    Capazes  de  gerar  inclusão  socioprodutiva  entre  o  grosso  da  população
economicamente ativa (cerca de 60% da PAES, a maioria são jovens com inserção precária durante
toda a vida).  Por estas e outras razões cabe a pergunta: quais as condições necessárias para que
este  novo regime de vinculacionismo CTS possa ampliar  o  desenvolvimento de políticas  de
adequação social do conhecimento científico e tecnológico junto (e com) a base da pirâmide social
brasileira?  O primeiro e mais importante passo é cuidarmos do fomento a um amplo programa
nacional de formação de docentes, pesquisadores, gestores e técnicos com a abordagem Estudos
CTS na pós-graduação brasileira. Portanto, nessa perspectiva que trago para discutir com vocês
está a centralidade da formação de docentes, pesquisadores e gestores em programas de Estudos
Sociais  de Ciência & Tecnologia capazes de realizar  de maneira  até  paradigmática pesquisa e
extensão ou residência  articuladamente. 

Esta  visão  aqui  apresentada  foge  dos  limites  de  programas  de  pós-graduação  baseados
exclusivamente  em  créditos  de  ensino  como  eixo,  e  orientação  individualista  do  projeto  de
pesquisa no qual haja uma passagem clara na escolha de tema ou problemática da agenda pessoal
do aluno(a) para uma agenda institucional e da sociedade definida a partir de movimentos sociais
em comunidades e  bairros,  localizados onde estão os reais  problemas da sociedade.  Devemos
pensar também na transparência quanto aos resultados obtidos a partir dos projetos realizados, e
pessoal  qualificado.  Por  exemplo,  não  basta  alcançar  resultados  medidos  exclusivamente  pela
publicação de artigos. A transparência significa identificar como a solidariedade tecnológica da
universidade se revela na resolução de graves deficiências das políticas de desenvolvimento social.

Enquanto o ensino CTS de ciências é conduzida, sobretudo, no âmbito universitário, programas
CTS deslocar-se-iam da universidade para o âmbito da sociedade,  e desta para o Estado. Este
futuro  programa terá  que  incluir  colegas  e  perspectivas  das  Engenharias,  Ciências  Naturais  e
Exatas, e das Ciências Humanas e Sociais como já tende a ocorrer, por exemplo, na Medicina
Social, Saúde Coletiva e Ciências Médicas. 

Para que ensinar Estudos CTS na universidade brasileira se não é educação científica? Do que se
trata então? Usamos a expressão  capacitação em ciência e tecnologia para o desenvolvimento
social a fim de destacar que o objetivo de uma pós-graduação interdisciplinar CTS é um processo
de formação que abrange técnicos e gestores, funcionários públicos, integrantes de movimentos
sociais,  pesquisadores,  professores  da  rede  dos  institutos  federais  tecnológicos,  docentes
universitários que atuam na política e educação do programa de reestruturação da universidade no
País (Reuni). 

Outra razão é de natureza político-institucional. Políticas do estado para aprofundar o combate às
desigualdades no Brasil podem ser divididas em duas gerações. A primeira geração foi iniciada e
está em marcha: são as medidas de inclusão social (do tipo compensatório e emergencial como o
programa bolsa-família). A segunda geração está para nascer com medidas inteiramente novas.
Elas  irão  transcender  aquelas  de  tipo  compensatório  e,  também,  as  relacionadas  à  mera
qualificação dos excluídos para uma cada vez menos provável absorção pela economia formal. 

A segunda geração de  políticas  de  desenvolvimento  social  supõe criar  as  condições  para  que
algumas das atividades de produção de bens e serviços, usualmente realizadas por empresas e que
crescentemente são “transferidas” de modo precarizado para o setor informal, possam ser levadas a
cabo por Empreendimentos Econômicos Solidários. 
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Para tanto, será necessário atuar diretamente junto a cadeias de serviços e produção, na maioria
dos municípios para adensar cadeias hoje situadas na economia informal de modo a transformá-la
na política pública do Estado brasileiro (hoje apoiada pelo governo) da Economia Solidária.  

Trata-se de uma geração de medidas para inclusão socioprodutiva dos trabalhadores que passarão a
integrar os Empreendimentos Solidários. Esta é uma mínima parte de um processo muito mais
complexo. Nele constam do ponto de vista do tecido produtivo brasileiro atividades hoje realizadas
por outros agentes econômicos - em geral empresas privadas, que produzem bens e serviços que
poderão ter sua produção absorvida pela Economia Solidária. 
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5.  VIAS  ALTERNATIVAS  PARA  O  FOMENTO  AOS  CIRCUITOS  POPULARES  DA
ECONOMIA BRASILEIRA

(…)  a vida  sem  trabalho  gera  angústia.  A trabalhadora  e  o
trabalhador sem trabalho se sentem um pária, um nada. Afinal,
qual  o  sentido da  vida para  uma trabalhadora desempregada?
Para um jovem trabalhador que procura, procura e procura um
emprego com carteira  assinada  e  não consegue?  Um cineasta
argentino captou muito bem a relação entre trabalho alienado –
desemprego  e  expressou  este  drama humano  com o  seguinte
título  do filme  Me matam se não trabalho e  se  trabalho me
matam  (GLEYZER, 1974). Por outro lado, uma vida cheia de
sentido social no trabalho “produtivo” e fora do trabalho só pode
se dar, de fato, na sociedade comunista. Não são poucas as lutas
que estão surgindo para a desalienação do trabalho, as quais – in
statu nascendi – superam parcialmente o trabalho alienado, mas,
evidentemente, enfrentam limites para a sua total transcendência
(NOVAES, 2015) 

Para romper este circuito vicioso (Me matam se não trabalho; e se trabalho me matam ) a  que se
refere  a  citação  em  epígrafe,  é  necessário  fomento  e  cobertura  de  crédito  de  outra  natureza
obviamente, que o crédito bancário do Capital, e sim praticadas como  parte combinada ou casada
entre políticas  de fomento e assistência técnica (empréstimos,  aval  político,  e  outras formas de
apoio típicas da economia dos circuitos da economia hoje restrita ao primeiro andar). 

Por  isto,  falta  ampliarmos  a  democratização  do  acesso  ao  crédito  aos  circuitos  populares  da
economia por meio de um núcleo específico de cooperativismo financeiro22. 

A  extensão  e  riqueza,  mas  também  precariedades  da  economia  comunitária  popular  ou
social/solidária dependem do crédito direcionado exclusivamente para o trabalhado associado entre
pequenos  tomadores,  onde  predominam  relações  de  solidariedade  familiaristas,  vicinais,
intergeracionais,  além de certa  solidariedade de classe social,  ao manter os laços  de amizade e
vínculos comunitários derivados de alguma identidade compartilhada. 

Mas comunidade por ser qualquer grupo de afinidades em todos os segmentos do cooperativismo
(consumo,  crédito,  educacional,  habitacional,  infra-estrutura,  mineral,  produção, saude,  trabalho,
transporte e turismo-lazer). 

Nesses ambientes dos circuitos da economia popular não há  formalidade jurídica, fiscal, financeira
e bancária, mas o crédito é compartilhado por laços de vizinhança, costume e hábito do compadrio e
amizade. Este é a abordagem dos bancos comunitários de desenvolvimento em experiências mais

22 Há oficialmente no Brasil, treze ramos do cooperativismo: consumo, crédito, educacional, habitacional, infra-
estrutura, mineral, produção, saúde, trabalho, transporte e turismo-lazer. O ramo financeiro legalmente, abarca 
cooperativas denominadas de “crédito”(SOBRINHO & SOARES, 2015: 59).
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avançadas,  e  sob  ambientes  em pre-incubação  em matéria  de  microcrédito,  as  experiências  de
criação comunitária de Fundos Rotativos Solidários23. 

Tal arranjo da circulação e democratização do crédito é relevante para manter a sobrevivência de
milhões de pessoas.   A tentação de olhar  a interdependência entre os circuitos populares como
subordinados aos circuitos de subsunção real de mais valia relativa, apresenta um dualismo que foi
superado nas interpretações correntes das últimas décadas. 

Especialistas e técnicos, políticos e gestores públicos com certa orientação técnica e política pública
já consolidada de matiz sobretudo  neodesenvolvimentista tal como vivido na década 2004-2014,
afirmam como necessária a orientação de criar as bases para expansão considerável dos circuitos
de extração de mais valia relativa mediante intensificação das relações técnicas/tecnológicas por
vários setores sob fomento de investimentos públicos estatais e privados. 

Antes de serem camadas ou reflexos, as atividades do núcleo da economia popular e as da economia
onde  predomina  a  subsunção  real/mais  valia  relativa  se  integram  com  ramificações  e
interdependências, transversalidades e fluxos de trocas complexos num território intermediário que
se convencionou (pelo receituário da política técnica do SEBRAE no Brasil) chamar de PME –
pequenas e microempresas (cerca de 9 milhões de pequenas e microempresas; cf. SEBRAE, 2014:6
- todas subordinadas ao circuito C das 500 maiores).  

Desta forma, torna-se claro que o fomento aqui referido não é o mesmo que políticas como a do
SEBRAE propõe para o tecido das PME. Por se tratar de circuitos populares da economia, seus
integrantes atores, protagonistas e concepções de prática econômica são marcadas pela integração –
e não separação – entre meios e formas de reprodução familiar  e atividades econômicas.  Pelas
experiências  deste  projeto  torna-se-á  fundamental  proceder  ao  fomento  destes  grupos  de
trabalhadore/as  dos  circuitos  populares  da  economia  mediante  o  reconhecimento  científico  da
realidade.

Diante disto,  propomos aqui  uma alternativa  de economia  criativa que  está  resumida na  Caixa
Informativa 4 a seguir, sobre cooperativismo de plataforma digital. 

CAIXA INFORMATIVA 4
   O QUE É COOPERATIVISMO DE PLATAFORMA  DIGITAL?

 Cooperativismo  de  plataforma  pode  ser  definido  como  plataformas  digitais  controladas  por
trabalhadores  e/ou  pelas  comunidades  locais.  Uma  das  principais  transformações  verificadas  no
mundo do trabalho na última década foi o surgimento de plataformas digitais de trabalho online. O
processo centra-se em plataformas baseadas na web, por meio das quais as empresas e outros clientes
podem externalizar tarefas por meio de um convite aberto a mão-de-obra vasta e flexível («crowd»,
multidão), geograficamente dispersa pelo mundo. 

 Segundo relatório recente da OIT (Organização Internacional do Trabalho) tanto no Sul quanto no
Norte  Global  foi  documentada  uma  série  de  estratégias  de  organização  e  modelos  de  negócios
alternativos atualmente sendo implantados por trabalhadores de plataforma (OIT, 2021). O estudo

23 Para uma visão completa sobre as experiências brasileiras v. https://www.itcpunb.org/

 

https://www.itcpunb.org/
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capturou e analisou vários pontos de vista, destacando as diferenças nas perspectivas e abordagens dos
trabalhadores entre o Norte e o Sul globais. 

 Em contextos  tão  diversos  como  Argentina,  Quénia  e  Reino  Unido,  profissionais  de  tecnologia
qualificados com alto poder de barganha demonstraram como os modelos de negócios cooperativos
podem ajudar na obtenção de economias que tenham escala e permitir o acesso ao desenvolvimento de
habilidades, poupança, crédito e esquemas de seguro. Os intermediários do mercado de trabalho estão
estendendo serviços de apoio aos trabalhadores das plataformas (OIT, 2015, SCHOLZ, 2017).

 Desta forma, as experiências com cooperativismo de plataforma terão que partir da realidade vivida
pela maioria que está fora, ou se insere intermitentemente no mercado de trabalho formal. Iniciativas
tendem a adotar a mineração de dados expansiva, perfis de usuários (do tipo plataforma ODK aqui
adotada) e técnicas de direcionamento de plataformas dominantes. 

 No Brasil  a  maioria  das  experiências registram modelos no compartilhamento do cuidado (saúde
familiar, coletiva, saúde mental; assistência e serviço sociais, serviços domésticos, cuidados de idosos
e crianças), prestação de serviços, alimentação, agricultura familiar, agroecologia, sistemas de entrega.
São os grupos com relativa autonomia da competição entre empresas capitalistas que tem usufruído
com mais vantagens destes plataformas. São unidades formais/informais com trabalhadore/as com ou
sem estabelecimentos vinculados aos circuitos mercantis mediante unidades produtivas em espaços
econômicos  não  explorados  pela  grande  empresa  (economia  criativa  por  meio  de  cervejarias
artesanais,  produção  de  alimentos  orgânicos,  microempresas  de  tecnologia  de  informação  e
comunicação, parte de um aglomerado). 

 Existem ainda outras atividades ditas da “economia criativa” mas que dinamizaram as que existiam
antes  da  revolução  microeletrônica  4.0  envolvendo Arquitetura,  Artes  visuais,  Cinema,  Televisão,
Publicidade  e  outras  mídias;  Design,  Games,  Editoração,  Música,  Moda,  Comunicação.  Com  a
revolução microeletrônica este segmento se torna um grande celeiro de criação para trabalhadore/as
informais em geral situados  nos circuitos populares da economia

 Registramos também a existência  dos mercados cooperativistas  de crédito usando as experiências
brasileiras de 143 bancos comunitários de desenvolvimento (BCDs) com moedas sociais (equivalente
a criptomoeda social quando convertidas em plataforma digital) para financiar microprojetos como os
aqui  propostos  (V.  https://cooperativismodeplataforma.com.br/.  Há  experiências  já  avançadas  no
microcrédito baseado no cartão de crédito com moeda social (https://www.institutobancopalmas.org/e-
dinheiro/ NESOL e Instituto Palmas, 2013). Esta base já existente certamente irá no futuro próximo se
articular como Cooperativismo de Plataformas Digitais no Brasil com a reapropriação de tecnologias
digitais controladas por trabalhadore/as. 

 No quadro brasileiro estes segmentos enfrentam o desafio de se organizar em cadeias e processos
produtivos  e  de  serviços.  Demandam fomento  continuado  de  assistência  sociotécnica  aos  grupos
produtores,  e  experiências-piloto  para  constituir  formas  organizacionais  próprias  reconhecidas
juridicamente e dotadas de segurança econômica para receber uma parcela do poder de investimento
dos Governos que tem sido direcionado para as Empresas do setor formal (SCHOLZ, 2017). 

 As experiências entre 2002-2016 com a Política Nacional de Economia Solidária apontam que sete
setores e subsetores da economia popular são fundamentais para incrementar a sua reorganização (sem
que se pretenda convertê-los em MPE micro e pequena empresa) mediante associações e cooperativas:
1. reciclagem, 2. construção civil, 3. manufatura artesanal, 4. metalurgia e polímeros, 5. apicultura, 6.
Agricultura,  olericultura,  fruticultura,  cereais  sob  certificação  agroecológica  e  orgânica  no  DF.

https://www.institutobancopalmas.org/e-dinheiro/
https://www.institutobancopalmas.org/e-dinheiro/
https://cooperativismodeplataforma.com.br/
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Experiencias  como as  aqui  mencionadas  envolvendo  redes  nos  sete  territórios  cobertos  por  este
projeto (e outras no Exterior):

1. CENTRO DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO DO PARANOÁ – CEDEP
http://mapa.cultura.df.gov.br/espaco/143/
 ASSOCIAÇÃO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL
http://reciclamaisbrasildf.com.br/

2. CENTRAL DO CERRADO – PRODUTOS ECOSSOCIAIS
www.centraldocerrado.org.br

3. AGROTEC - CENTRO DE TECNOLOGIA AGROECOLÓGICA DE PEQUENOS PRODUTORES
h  ttps://www.plantaevida.com.br/  

 4. PROMESSA DE FUTURO
http://www.cerratinga.org.br/promessa-de-futuro/

5.INSTITUTO SOCIEDADE, POPULAÇÃO E NATUREZA – ISPN (entidade financiadora de microprojetos 
como os aqui propostos) 

https://ispn.org.br/quem-somos/missao-visao/
6. OBSERVATÓRIO DO COOPERATIVISMO DE PLATAFORMA_Brasil

https://rosalux.org.br/lancamento-do-observatorio-do-cooperativismo-de-plataforma/
            https://cooperativismodeplataforma.com.br/

              7. PLATAFORM COOPERATIVISM CONSORTIUM_Estados Unidos
          https://platform.coop/

              8. EXPERIENCIAS DE COOPERATIVAS DE PLATAFORMA (vários países)
             https://digilabour.com.br/2020/07/26/quem-pesquisa-cooperativismo-de-plataforma-no-brasil/

    
Para aprofundarmos o atual  Projeto  (FUNDOS ROTATIVOS SOLIDÁRIOS)   será criado em escala

piloto  um  sistema  digital  integrado  e  solidário  de  apoio  à  intermediação,  intitulado
COOPERATIVISMO DE PLATAFORMA DIGITAL-DF. Será estruturado inicialmente como um
sistema digital como base em protótipo para intermediação entre produtores e consumidores duas
empresas sociais – APRACOA(*) e COOPERCARAJAS (**) e ser posteriormente difundida (etapa
II não prevista aqui no projeto FUNDOS ROTATIVOS SOLIDÁRIOS) junto a entidades em outros
sete territórios no DF com parcerias várias. 

O diagnóstico de capacidades, sistema produtivo, estrutura econômico-financeira e perfil escolaridade e
estrutura familiar  da força de trabalho será aplicado para atender a demanda das  duas empresas
sociais para seus associados se conectarem diretamente com seus consumidores. 

https://digilabour.com.br/2020/07/26/quem-pesquisa-cooperativismo-de-plataforma-no-brasil/
https://platform.coop/
https://cooperativismodeplataforma.com.br/
https://rosalux.org.br/lancamento-do-observatorio-do-cooperativismo-de-plataforma/
https://ispn.org.br/quem-somos/missao-visao/
http://www.cerratinga.org.br/promessa-de-futuro/
https://www.plantaevida.com.br/
https://www.plantaevida.com.br/
http://www.centraldocerrado.org.br/
http://mapa.cultura.df.gov.br/espaco/143/
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A fase avançada da pesquisação (anos 2022-2024)  como produto final um aplicativo para facilitar a
gestão de empreendimentos sociais em escala piloto com objetivos e respectivas metas.

Objetivos específicos Metas

1. SELECIONAR A CONTRATAÇÃO DE
PESSOA JURÍDICA 

Perfil  para  programação  e  desenvolvimento  de  software  para
aplicativo  digital  de  plataforma  digital  para  conexão  entre
integrantes de microprojetos de ação local com as especificações
deste projeto 

2.  CRIAR  UM  DOCUMENTO  DE
FUNCIONALIDADES

Características do aplicativo que serão desenvolvidas durante o
projeto e que foram objeto de solicitação de orçamento para um
conjunto  de  empresas  com  qualidade  e  engajamento  sociais
necessários  para o sucesso  do projeto.  Nessa  etapa,  anterior ao
desenvolvimento  do  aplicativo  propriamente  dito,  precisaremos
finalizar as seguintes tarefas: Definição de nome e marca. Criar
uma  identidade  visual.  Criar  protótipo  para  guiar  o
desenvolvimento.

3.  DESENVOLVIMENTO  DO
APLICATIVO

Atingir  o  desenvolvimento  de  um  novo  aplicativo  tem  como
característica ser tratado como um processo em que estaremos de
forma  constante  testando  e  aprendendo;  e  articular  objetivos
claros com flexibilidade para corrigir e alterar rumos durante o
caminho  de  construção.  Para  permitir  esse  processo  de
aprendizagem e  crescimento  criamos  etapas  que  servirão  como
referência  para  o  desenvolvimento  e  que  nos  permitiu  solicitar
orçamentos de empresas especializadas.

4.  MONTAGEM  DA  PESQUISA  DE
CAMPO MEDIANTE PLATAFORMA DE
COLETA DE DADOS POR  APLICATIVO
ODK

Coleta critica e sistematização de dados do público-beneficiário a
partir  de  pesquisa  quali-quantitativa  com  a  capacidade  de
organizar,  disseminar  e  sistematizar  dados  cadastrais  entre
associados de duas empresas sociais  

5.  GERAR  02  CADASTROS  DE
PRODUTORES  EM  DUAS EMPRESAS
SOCIAIS  (APRACOA  &
COOPERCARAJAS)

Cadastros  com  descrição  sobre  capacidades,  ocupações  e
qualificações sociotécnicas de seus associados/as com utilização da
plataforma  odk  para  um  público  de  cerca  de  200
entrevistados/produtores. 

APRACOA *

Para saber mais sobre a APRACOA

https://consultas.plus/lista-de-  empresas/  
distrito-federal/brasilia/  14799950000132-  
associacao-dos-produtores-rurais-e-
artesanais-oziel-alves-iii-pipiripau-apracoa/

https://cidadeurgente.com/df/brasilia/
guia/apracoa-14799950000132/

Demanda: survey exaustivo entre 164 famílias produtoras parte dela
orgânicos e agroecológicos, moradores do Assentamento Oziel III,
já  avançado  com  pré-teste,  com  utilização  da  plataforma  ODK.
APRACOA-ASSOCIAÇÃO  DOS  PRODUTORES  RURAIS  E
ARTESANAIS DO ASSENTAMENTO OZIEL III  –  PIPIRIPAU /
PLANALTINA DF.  -  CNPJ  14.799.950/0001-32.  km  20  Brasilia-
Formosa. Presidente: Edson Redondo. A APRACOA atua desde 2011
na prestação de serviços nas práticas agrícolas, pastoris, mecanização e
fomento  a  hortifrutigranjeiros  para  o  desenvolvimento  solidário,
sustentável  e  segurança  alimentar;  tem atuado com beneficiamento
mediante  ensaque  do  produto  colhido,  embarcação  aos  meios  de
transporte e desembarque nos armazéns de seus produtos. Promove
canais de comercialização de produtos e serviços, priorizando a venda
direta. Tem capacidade jurídica para firmar convênios (órgãos públicos
federais, municipais e autárquicos, empresas particulares, associações)

https://consultas.plus/lista-de-empresas/distrito-federal/brasilia/14799950000132-associacao-dos-produtores-rurais-e-artesanais-oziel-alves-iii-pipiripau-apracoa/
https://consultas.plus/lista-de-empresas/distrito-federal/brasilia/14799950000132-associacao-dos-produtores-rurais-e-artesanais-oziel-alves-iii-pipiripau-apracoa/
https://consultas.plus/lista-de-empresas/distrito-federal/brasilia/14799950000132-associacao-dos-produtores-rurais-e-artesanais-oziel-alves-iii-pipiripau-apracoa/
https://consultas.plus/lista-de-empresas/distrito-federal/brasilia/14799950000132-associacao-dos-produtores-rurais-e-artesanais-oziel-alves-iii-pipiripau-apracoa/
https://consultas.plus/lista-de-empresas/distrito-federal/brasilia/14799950000132-associacao-dos-produtores-rurais-e-artesanais-oziel-alves-iii-pipiripau-apracoa/
https://consultas.plus/lista-de-empresas/distrito-federal/brasilia/14799950000132-associacao-dos-produtores-rurais-e-artesanais-oziel-alves-iii-pipiripau-apracoa/
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para fomento e melhorias sociotécnicas rurais, culturais, da educação,
do esporte, saúde, cadastro e acompanhamento de práticas produtivas
entre 164 famílias associadas. 

COOPERCARAJAS **

Para saber mais sobre a 
Coopercarajas

http://www.itcpunb.org/coopercarajas/133/

http://coopercarajas.blogspot.com/

https://cnpj.biz/24525574000141

Demanda:  survey exaustivo  entre  98  associados  com  DAP,  já
avançado  com  pré-teste,  com  utilização  da  plataforma  ODK.  **
COOPERCARAJÁS  -  COOPERATIVA  DE  PRODUÇÃO  E
COMERCIALIZAÇÃO AGROECOLÓGICA CARAJÁS – Brasília –
DF.  CNPJ: 24.525.574/0001-41 ENDEREÇO: Assentamento Oziel
III Km 20 Brasilia-Formosa. . Coordenador Coletivo Eldorado dos
Carajás:  Ivo  Ricardo  Barfknecht.  A Cooperativa  de  Produção  e
Comercialização Agroecológica Carajás – Coopercarajás é constituída
por famílias assentadas da Reforma Agrária em núcleos produtivos:
assentamento  Cunha  (Cidade  Ocidental);  assentamento  Oziel
(Planaltina-DF);  assentamentos Canãa (Brasilandia-Go),  Pq William
(Planaltina DF), Gabriel Monteiro da Silva (DF); atua em diversos
pontos de comercialização de produtos in natura  e agroecologicos, e
beneficiados oriundos da agricultura  familiar  peri-urbana (pequenas
criações de gado leiteiro, galinhas, apicultura, frutas, grãos, verduras,
legumes).  

Acesso   instrumental/
pre-teste realizado pelos 
trabalhos em andamento 

mediante a Plataforma Irerê 
para Coleta de Dados e 

Desenvolvimento de Tecnologias
voltadas para a Agricultura 

Familiar. (Ao lado, simulação 
card para anunciar

no ZAP entre os produtores do Oziel o 
início trabalhos de campo do 

recenseamento)

Metodologia adotada

1.  MAPEAMENTO DOS  AGENTES  E  PROCESSOS -  metodologicamente,  para  atuar  nos
circuitos populares da economia  discriminados na  Caixa Informativa 1  são indispensáveis os
levantamentos e diagnósticos com georreferenciamento, mapeamento sociotécnico,  identificação
de sua base cultural e criação de cadastros funcionais e base de dados sobre o entorno econômico e
suas ligações com a economia formal. Sem conhecimento das redes nos territórios onde atuam estes
segmentos da força de trabalho não é possível quaisquer ações consequentes para sustentabilidade
socioeconômica ecológico ambiental  e institucional na geração de postos de trabalho. Crucial  o
conhecimento  das  situações  locais  da  estrutura  fundiária  urbana  e  rural.  O  proponente,  em
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associação com colegas da equipe de pesquisa da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo/FAU-UnB
Grupo de Pesquisa Periféricos – Trabalhos Emergentes (Profa. Liza Andrade) e a profa. Raquel
Moraes (Fac. Educação) incluirão (na FASE II) elementos para mapear áreas informais e espaços
de requalificação social e econômica que exigem intervenção formal do Estado (ANDRADE et al,
2019).

2.  A FASE  DE  ADOÇÃO  DE  PLATAFORMA DE  COLETA DE  DADOS  -  trata-se  de
instrumental de diagnósticos para identificação de capacidades sociotécnicas entre pessoas e grupos
envolvidos  sob  o modelo  básico  de  survey com  uso  do  aplicativo  ODK  (kit  de  ferramentas
descentralizadas para a coleta de dados através de questionários eletrônicos, distribuição e reunião
de dados, onde os questionários são escritos na linguagem XLS Form e podem ser disponibilizados
para a coleta  offline). O envio dos dados em todas as modalidades é feito no momento em que o
dispositivo alcança uma rede com conexão a internet (no formato aplicativo e no formato web). A
ferramenta pode gerar questionários que funcionam via aplicativo (ODK Collect, para Android) ou
no formato Webform, sem a necessidade de instalação de aplicativo.  Está sob utilização beta há 1
ano pela equipe da Universidade de Brasília;  sua utilização está bem assimilada pelos estudantes e
agentes sociais. O XLS Form (formulário de base), é acessível e  de fácil compreensão, organizando
os questionários na forma de widgets sequenciais programados em planilha xls (LibreOffice Calc).
Cada widget é um item do questionário e corresponde a um de seus elementos, como questão de
múltipla escolha, imagem, ponto de georreferenciamento, texto, números ou datas.
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6.  DESCRIÇÃO  EMPÍRICA E  ANALÍTICA DOS  RESULTADOS  DO  PROJETO  FRS
SEGUNDO CADA UM DOS TERRITÓRIOS PREVISTOS

Uma  informação  preliminar:  todos  os  resultados  aqui  descritos  foram  compartilhados  com  os
integrantes  do  I  Seminário  Nacional  Tecnologias  Sociais  –  Acompanhamento  de  Projetos  da
Chamada CNPQ/MCTIC/MDS no. 36-2018:
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Em seguida são descritos os trabalhos realizados em cada dos seis polos de atuação do projeto:

6.1. ITAPOÃ/PARANOÁ

Em 2019, o projeto FUNDOS RORATIVOS SOLIDÁRIOS-ITAPOÃ buscou a construção de uma
pequena comunidade de interessados – grupo de mulheres que dominam culinária de festas e do dia
a dia; artesão, artista-músico e repentista, artesã de bonecas, duas agentes comunitárias de saúde,
um técnico mobilizador de comunidades e morador de Itapoã – a fim de sensibilizá-lo/as para a
criação de um núcleo que fosse o embrião de um fundo rotativo solidário. Realizamos 06 encontros
para criar uma dinâmica de relacionamentos,  antes do advento da pandemia COVID 19, entre abril
e dezembro de 201924. 

Em 2020, por razões óbvias relacionadas as atividades de campo foram totalmente interrompidas
com o advento  das  medidas  de  controle  sanitário  e  epidemiológico  das  ações  necessárias  para
controlar a pandemia Covid 19. 

Há décadas a comunidade do Paranoá convive com um projeto de saúde comunitária e familiar
dirigida pela Universidade de Brasília . Desde 2020 docentes, dirigentes, técnicos e pesquisadores
da UNB vem sendo sondados quanto a possibilidade de iniciar no Itapoã-Paranoa, um projeto de
construção física e academica de um Campus da UnB na região para que jovens e adultos possam
cursar, com menos dificuldade, um curso superior localidade. 

Em  2021,  durante  a  Semana  Universitária  (outubro)  essa  possibilidade  aumentou  quando  foi
realizado, de forma virtual, o Fórum do Pólo da UnB no Paranoá. A reitora da UnB, Márcia Abraão,

24. Os integrantes deste comitê gestor foram: Arionaldo, Giane (Saúde), Fernanda (Sec. Ação Social), Nadia (CRAS) 
Ana (Movimento Educação Básica MEB), Ilza (Administ. Itapoã), Mateus (CAP), Eliane (Grupo musical Bumba), 
Rosangela (artesanato de bonecas); Rafael (psicologo social), Andrea (Administração Regional Itapoã), Célia e Priscilla
(grupo de mulheres na culinária e alimentação saudável), Rafaella (cuidados com crianças e doceira personalizada para 
festas infantis). Célia (99104-7848), Priscilla (98550-4357) e Rafaela (993383436) fizeram a comunição virtual do 
grupo (ver ao final desta seção, mais dados)
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e a decana de Extensão, Olgamir Amância,  participaram do encontro,  que também contou com
participação de mais de 100 representantes da comunidade. Evento relevante para a consolidação do
Campus, a criação do Fórum é um dos momentos imprescindíveis para a implementação do Pólo.
“Nossa expectativa é que o Pólo seja implementado o mais rápido possível”, explica Garibel Carlos,
professor da rede pública que já foi administrador da cidade e hoje é uma das lideranças que atuam
para levar o Campus ao Paranoá. “O Pólo é o primeiro passo para consolidar o Campus. Será uma
espécie de sede onde os projetos da UnB serão recepcionados”, acrescenta.

A área para construção fisica do Pólo foi definida pelo decreto 34.004/12 do GDF. São 42 mil
metros quadrados entre o Paranoá e o parque. A norma cria o projeto urbanístico do Paranoá Parque
e  institui  as  áreas  de  definição  dos  equipamentos  públicos,  entre  elas  o  Campus  da  UnB.  A
expectativa é que o Pólo possa funcionar na antiga sede da Unidade de Atendimento em Meio
Aberto (Uama), onde eram atendidas crianças infratoras. Em 2015, a Câmara Legislativa aprovou o
Plano Distrital de Educação (PDE), onde previa a ampliação física da Universidade de Brasília, com
metas de criação do Campus da UnB na cidade. No mesmo ano em que foi aprovado o PDE, os
moradores da comunidade e entidades sociais criaram o Movimento Popular pela UnB no Paranoá e
Itapoã (Mupi) como uma forma de fortalecer a luta para a construção de um Campus na região. 

A presença  da  UnB na  região  começou  na  década  de  80,  quando naquela  época  iniciaram os
primeiros projetos de extensão universitária no Paranoá em parceria com o Centro de Cultura e
Desenvolvimento do Paranoá (Cedep). “Precisamos quebrar o mito de que a UnB é somente para a
elite, por isso é muito importante trazer a universidade para perto da população”, avalia Adriano
Alvez, que participa de vários movimentos sociais na cidade25. 

O  projeto  buscou  aproximação  com  esta  e  outras  lideranças  de  movimentos,  entidades  e
empreendimentos solidários:

a) retomamos contato com dirigentes locais que incentivaram e conduziram o processo de criação
de  um coletivo  de  economia  solidária  do  Itapoã  que  chegou  a  lançar  em 2015-16  um Banco
Comunitário de  Itapoã com moeda social  Itapoã (animado pela Central de Movimento Populares
MCP). 

b)  foram  feitos  contatos  também  com  educadores  da  Escola  Zilda  Arns/Comunidade  de
Aprendizagem26 onde se desenrola  uma importante experiencia  de educação em escola pública,
marcada pela experimentação pedagógica. Todas as atividades didáticas são conduzidas sem a sala
de aula convencional, e os locais de encontro são identificados pelas funções (uma roda de conversa
temática;  uma  exposição  e  aluno  e  professor  sobre  assunto  previamente  trabalhado;  uma
apresentação  de  teatro  e  expressão  corporal;  um a  dinamica  regular  sobre  qual  o  tema  que  o
estudante  escolheu  para  fazer  uma  pesquisa  transversal  sob  orientação  de  professores,  etc).  O

25.UnB institui Fórum com moradores do Paranoá para implementar Campus na cidade. Jornal da UnB. Fonte: 
https://ptdf.com.br/site/2021/05/28/unb-institui-forum-com-moradores-do-paranoa-para-implementar-campus-na-
cidade/
26. CEF Drª Zilda Arns – Paranoá. Escola no Distrito Federal. Endereço: Qd 378 - Del Lago, Paranoá - DF, 71590-000

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=AOaemvKS2DoqAjTsRTw2wS7DWGsi7BA7vQ:1642328413107&q=cef+dr%C2%AA+zilda+arns+-+parano%C3%A1+endere%C3%A7o&ludocid=13943505446189638479&sa=X&ved=2ahUKEwikzpiNhrb1AhVwppUCHdPMDQ0Q6BN6BAgOEAI
https://ptdf.com.br/site/2021/05/28/unb-institui-forum-com-moradores-do-paranoa-para-implementar-campus-na-cidade/
https://ptdf.com.br/site/2021/05/28/unb-institui-forum-com-moradores-do-paranoa-para-implementar-campus-na-cidade/
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espaço então foi estruturado para abrigar estas funções.  Sua proposta  pedagógica é atuar como
escola modelo de transição para uma pedagogia da pesquisa-ensino. Proposta esta que este projeto
tem forte afinidade.  

Jovens do grupo Musical Arns: pandeiro, tambores e Fernando Pessoa – Foto: Mary Leal/Secretaria de Educação/DF 

O Centro de Ensino Fundamental  (CEF) Zilda Arns,  no Itapoã,  recebeu  em19/7/2019  visita  da
presidente da Fundação José Saramago, a escritora e jornalista espanhola Pilar Del Rio.  Saramago,
único vencedor de língua portuguesa do Prêmio Nobel de Literatura, morreu em 2010.  O evento
ocorreu por meio do programa de residência pedagógica da Fundação Capes, no qual 24 alunos da
Universidade de Brasília (UnB) dão aulas de português e literatura para os estudantes da escola. O
projeto  acompanhou  a  visita  de Pilar  planejada  como  uma  aproximação  de escritores  às
comunidades  escolares,  principalmente  estudantes,  incentivando o acesso aos  livros  e,  também,
novas formas de ler o mundo.  A escola  foi apresentada  para a escritora; estudantes do centro de
ensino fizeram apresentações culturais.  Para a escritora, a oportunidade de sair da área central de
Brasília foi um presente. “Me chamou atenção o trabalho de inclusão com música e dança que é
desenvolvido na escola”, comentou. Uma pessoa não conhece um país até conhecer o povo. E o
povo está na periferia, disse Pilar Del Rio27. 

27. https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2019/07/19/pilar-del-rio-ex-companheira-de-saramago-visita-o-cef-zilda-arns-
no-itapoa/

https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2019/07/19/pilar-del-rio-ex-companheira-de-saramago-visita-o-cef-zilda-arns-no-itapoa/
https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2019/07/19/pilar-del-rio-ex-companheira-de-saramago-visita-o-cef-zilda-arns-no-itapoa/
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Este  projeto  iniciou  desde  então  aproximações  (também  interrompidas  pela  pandemia)  com
educadores da Escola Zilda Arns, entre eles a diretora, Maria Zulmira de Castro, educadoras sociais
voluntárias  Rosa Vasconcelos  e  Geovana Garronte e  o  educador português  teórico e  prático da
concepção de escola sem salas de aula, José Pacheco. 

Nestes entendimentos foram avançadas algumas possibilidades do projeto aqui focalizado, Fundos
Rotativos  Solidário  se  constituir  uma  linha  de  atividades  relacionada  com  o  entendimento  da
relação solidária da moeda social, e da importância de empreendimentos locais estarem orientados
para trocas que utilizem a moeda social como meio de assegurar que a renda da comunidade, será
internalizada na própria comunidade. 

Pacheco,  autor  de um livro no Brasil,  “Dicionário de Valores “  (São Paulo:  Ed.  SM, 2012) se
interessou pelo lado pedagógico da experiência de constituir fundos rotativos solidários como parte
do processo de transformação no cotidiano, o que significa rever e reformular muitos conceitos
sobre as relações entre dinheiro e trabalho associado – e um dos principais aspectos é justamente
como ligar com a criatividade que todos carregamos, para que isto possa se converter em recursos
para o grupo, comunidade específica, ou empreendimento econômico solidário. 

Outra entidade na qual o Projeto FUNDOS ROTATIVOS SOLIDÁRIO fez prospecção de parcerias
e iniciativas é a Associação do Centro Social e Comunitária do Itapoã - ACSI atende basicamente a
212  pessoas,  sendo  a  maioria  crianças  e  adolescentes  em  vulnerabilidade  social.  A ASCI  no
momento  tem  quatro  projetos  em  andamento  (Caminho  da  Cidadania  apoiado  pelo
SEDEST/CRAS);  UVE - Universitários Vão a Escola (em parceria com docente e equipe da UNB
como projeto de Extensão/UnB); Ballet com a professora Katiane Souza; Capoeira  com professor
Jânio Marinho; e Núcleo Produtivo: trabalho com horta comunitária (Sheila Souza).

Todas  as  atividades  acima  descritas  e  os  contatos  foram  relevantes  para  o  projeto  avaliar  as
possibilidades  concretas  envolvidas  de  criação  de  uma  plataforma  de  cooperação  em
empreendimentos  solidários  embebida  ou  mergulhada  no  ambiente  de  ações  e  processos  de
pesquisa-ensino entre as entidades e pessoas acima relatadas. 

Oportunamente estes contatos poderão ser retomados com a estruturação do Polo de Extensão da
UnB no Paranoá, tal como relatado nesta seção. 

Contatos com uma Cooperativa de Catadores

A prospecção da pesquisação para criação de Fundos Rotativos Solidário no Itapoã também deu-se
na direção de uma cooperativa de catadores existente no território. Como se sabe por uma pesquisa
nacional sobre pagamento por serviços ambientais urbanos para gestão de resíduos sólidos, esta é
uma  área  estratégica  para  somar  positivamente  geração  de  trabalho,  ocupação  e  aumento  de
rendimentos por conta própria. Estes pagamentos se baseiam na possibilidade de extrair benefícios
da reciclagem dos resíduos, e de outro lado realizar a atividades de melhoria do ambiente como um
bem público. Para que as cooperativas possam beneficiar efetivamente o/as catadore/as é necessário



76  

um exercício sobre dados dos totais efetivamente reciclados pela cadeia da reciclagem e estimativas
sobre a coleta seletiva. 

A partir  dessas  estimativas,  que  têm de ser  vistas  com extrema cautela,  dados os  pressupostos
necessários para efetuar os cálculos, avalia-se que, considerando os atuais índices de reciclagem do
país,  essa  atividade  já  geraria  benefícios  entre  R$  1,4  bilhão  e  R$  3,3  bilhões  anuais.  
O estudo em questão também tece considerações sobre como poderia ser estruturada uma política
de  pagamento por serviços ambientais urbanos para gestão de resíduos sólidos.  Nesse contexto,
entende-se que os municípios ou governos territoriais possuem papel fundamental na minimização
dos problemas dos associados à gestão dos resíduos sólidos e no desenvolvimento de programas de
coleta seletiva com inclusão social. Os pressupostos mais importantes levantados pelo estudo são:

• O pagamento deve se dirigir a cooperativas de catadores, e não a catadores 
individualmente.
• O pagamento deve ter a contrapartida do serviço ambiental prestado.
• Os mecanismos devem premiar a eficiência na prestação do serviço ambiental (IPEA, 
2000)

A Cooperativa (Conj. D - Paranoá, Brasília - DF, 70297-400. Tel (61) 4102-8741)
Cooperativa de Catadores do Paranoá/Itapoã e Associação de Catadores Recicla Mais Brasil são
compostas pela união de famílias de catadores do Paranoá (DF). 

Desde  2011,  contribui  oficialmente,  no  Distrito  Federal,  com  ações  pela  valorização  dos
profissionais catadores e no processo de separação, triagem e reciclagem dos resíduos descartados.
Além do Paranoá, a instituição atua no Itapoã e em seis grandes condomínios do Jardim Botânico. 

Mantem um projeto de reciclagem social, que combina ação ambiental e social no Paranoá e no
Itapoã,  segundo sua presidenta,  visa ao aumento real  de renda para catadores da cidade e suas
famílias. 

A presidente  da  Associação  de  Catadores  Recicla  Mais  Brasil  Cristiane  Pereira,  lembrou  na
entrevista que mantimos que as novas instalações do galpão e da esteira onde o material reciclado é
separado  (apoiado pelo governo distrital) será fundamental para manter a reciclagem. “só assim
podemos  manter  a  coleta  seletiva  em condomínios  horizontais.  Com isso,  a  gente  consegue  a
preservação e a manutenção dos postos de trabalho dos catadores na cooperativa, por meio da coleta
seletiva”. Cristiane começou o ofício nas ruas. “Meu marido e eu estávamos desempregados e, por
necessidade, fomos para a rua catar latas, antes de existir a cooperativa”, revelou, acrescentando
que,  de  2011  a  2016,  esse  trabalho  rendia  R$  100  mensais.  Resolveu,  então,  procurar  a
administração regional e foi à luta pela criação da cooperativa, para formar o coletivo de trabalho
que hoje  tem cerca  de 120 catadore/as.  Hoje,  cada  catador  consegue tirar  cerca de um salário
mínimo e meio por mês. O presidente da cooperativa, William Sousa Santos, conhece esta história
pois segundo ele, desde quando atuávamos em uma tenda, que ficava em frente ao condomínio no

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=COOPERATIVA+DE+CATADORES+ITAPOA+PARANOA+DF#
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Novo Horizonte [próximo ao Paranoá, às margens da BR-250] a luta da reciclagem não é fácil”. De
acordo com Cristiane, 80% do material que chega à cooperativa vem dos condomínios horizontais,
a maioria do Jardim Botânico, bairro de classe media alta do DF. Segundo ela, a luta é para que o
projeto de coleta seletiva possa ser ampliada para toda a capital.

Estes contatos ocorreram antes da pandemia; durante 2020-2021 era previsto  aprofundarmos as
oficinas de mobilização para criação de um Fundo Rotativo Solidário específico por segmento – um
dado novoque não estava previsto nos objetivos e metas originais do Projeto. Não for possível,
desta forma, avançar em direção a Cooperativa e Associação dos Catadores. 

Oficina de Projeto para captação de recursos para o FUNDO ROTATIVO SOLIDÁRIO ITAPOÃ.

A partir da prospecção de oportunidades para submissão de proposta em editais de financiamento de
projetos  de  entidades  afins,  o  coletivo  mobilizado  apoiou  a  elaboração  desta  proposta  que  foi
submetida a Fundação CATAFORTE de apoio ao cooperativismo no DF (proposta não selecionada):
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APRESENTA O PROJETO

FUNDO CRIATIVO SOLIDÁRIO ITAPOÃ

PERÍODO

Março a Dezembro de 2020

Todos os direitos reservados:

Fundo Rotativo Solidário Itapoã

Endereço: 378, Horta Comunitária do Itapoã

Itapoã - Brasília/ DF -  (61) 9833-36226 - Projeto elaborado dentro do Sistema Bússola Social- www.bussolasocial.com.br

SOBRE

O  Fundo  Rotativo  Solidário  Itapoã  (FRSI)  é  uma  ferramenta  de

manutenção  de  valores  por  mais  tempo  no  território,  inspirada  na

experiência  do  Banco  Comunitário  Itapoã,  uma  construção  social

desenvolvida por coletivos, movimentos e lideranças do Itapoã e também

Paranoá,  que  lutavam  por  pavimento,  saneamento,  entre  outras

necessidades  comunitárias.  Em  2013,  a  ideia  do  banco  tomou  força,

referenciado na Economia Solidária e no Comércio Justo, criou estratégias

de crédito para comunitários dispostos a empreender, mas em condições

insu cientes de adquiri-lo no banco formal. Para tanto, via eventos gerou

fundos, criou valores, missão, visão e instituiu conselho gestor para geri-

lo e acompanhar os planos de utilização e devolução do crédito.

Em 2015, com apoio do Governo Federal, o banco contratou três Agentes de

Desenvolvimento Social do território, locou espaço para sua sede e viabilizou

processos formativos para sensibilizar a comunidade sobre a importância de

fortalecer o empreendimento solidário capaz de facilitar por maior tempo a

circulação da moeda no território local.

A experiência nesse formato se sustentou até o ano de 2017. Atribulada

por  fatores  externos,  que  estavam  acontecendo  ao  país,  relações  e

parcerias locais se fragilizaram e o banco, apesar de consegui criar fundo,

realizar diversos empréstimos e fazer mapeamento das necessidades da 

comunidade foi se desmobilizando

e caminhou para o m junto com o

projeto.

Porém,  as  ações  dos  coletivos

seguiram  junto  a  necessidade  de

produzir  alimentos  saudáveis  e

produtos  no  território,  para  cuidar

das crianças e  famílias vulneráveis,

integrá-las via os  festejos de arte e

cultura locais, cultivando geração de

renda via serviços de conexão entre

essas práticas. Assim, o FRSI herdou

a  estrutura  tática  e  estratégica  do

banco, reativou as parcerias internas

e  externas,  consolidou  o  fundo,

reavaliou  o  caminho  percorrido  e,

acompanha e fomenta três projetos:

horta  comunitária,  produção  com

cerâmica e o Solar do Sentir.

http://www.bussolasocial.com.br/
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ENDEREÇO

378, Horta Comunitária do Itapoã Itapoã - Brasília/ DF

RESPONSÁVEL

Rafael Gonçalves de Santana e Silva

rafa3l.goncalv3s@gmail.com (61) 9833-36226

PESSOA DE CONTATO Rafael Gonçalves

rafa3l.goncalv3s@gmail.com (61) 9833-36226

RESUMO

Quantos projetos de capacitação para geração de trabalho e renda essa 

organização realizou nos últimos 3 anos?: 1 a 3

A instituição submeteu projetos ao Instituto Cooperforte para análise nos 

últimos 3 anos?: Não

A instituição teve projetos aprovados pelo Instituto Cooperforte nos últimos 

3 anos?: Não

Período

de execução

03/03/2020

03/12/2020

PÚBLICO

BENEFICIADO

visa bene ciar tanto a 

comunidade quanto os 

colaboradores da própria

organização.
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(vi) Contextualização do projeto

2.1. OBJETIVO GERAL

Reestruturar  e  fortalecer  o  fundo  rotativo  solidário,  enquanto  uma  tecnologia  social,  na  formação,  articulação  e

desenvolvimento sustentável de famílias,  grupos, associações e movimentos sociais,  promovendo integração, alimentação

saudável, produção cultural, promoção social, economia criativa e geração de renda no território do Itapoã.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1 Realizar visitas a novos trabalhos e associações ainda não vinculada a organização para reconhecer suas realidades, apresentar e 

convidar a integração a nosso projeto, via reuniões e o cinas de formação sobre a tecnologia social;

2 Construir de forma estratégica e participativa uma agenda de formações e quali cações na potencialização dos 

eventos dos empreendimentos comunitários, integrando-os e potencializando-os na circulação de capital e recursos 

humanos;

3 Investir crédito nos empreendimentos comunitários aprovados pelo conselho gestor, apoiando no planejamento da 

execução e pagamento dos recursos, integrando as ações apresentadas.

2.3. COMPROMISSOS

Educação de qualidade

As capacitações serão conduzidas por pro ssionais relevantes para garantir, que os conteúdos estejam conectados 

com as necessidades de trabalho local na comunidade, dentro da agenda de eventos existentes na

Fundo Criativo Solidário 
Itapoã
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comunidade,  que  serão  potencializados  com a  execução  do  projeto.  Destacamos  também a  predominância  dos

membros da ação social do Fundo Rotativo Solidário Itapoã serem mulheres.

Trabalho decente e crescimento econômico

As agendas que desejamos potencializar com o projeto já existem, porém funcionam com di culdades e instabilidade,

variando por períodos. Com o projeto desejamos engajar os participantes em uma agenda de trabalho, mobilização e

integração comunitária permanente via estratégias participativas de empreendedorismo local.

Metas  dos  Objetivos  do  Desenvolvimento  Sustentável: 4.4  -  Formação  pro  ssional  95%  dos  atendidos  devem  concluir  a

capacitação , 4.5 - Desejável equilíbrio entre gêneros , 8.5 - No mínimo 70% dos homens e mulheres devem ser inseridos no mundo

do trabalho e 8.6 - No mínimo 70% dos jovens devem ser inseridos no mundo do trabalho

2.4. PERFIL DO PÚBLICO BENEFICIADO

Faixa etária: 16 anos até 60 anos

Número total do público a ser atendido 30

Característica do público: Obs.: o projeto busca integrar gerações e diferenças na comunidade.

2.5. JUSTIFICATIVA GERAL

Contextualização e Justi cativa

O território do Itapoã é uma região administrativa,  que surgiu a

partir  do  crescimento  demográ  co  da  região  administrativa  do

Paranoá  em  Brasília,  esta  que  surgiu  primeiro  a  partir  dos

assentamentos  urbanos  populares  por  meados  dos  anos  1960,

próximo à barragem do lago Paranoá, cujos operários da obra da

barragem e famílias ocuparam durante a construção. Muitos foram

os  processos  de  luta  para  construção  do  direito  de  moradia  no

território  do  Paranoá  desses  trabalhadores.  Após  processos  de

greves de fome, mobilizações e manifestações sociais, os operários

e suas famílias conquistaram o direito de edi car suas residências na

Região Administrativa do Paranoá, ordenamento que transformou o

primeiro local de assentamento em um parque público na região.

Por  sua  vez,  a  área  do  Itapoã  passou  a  ser  pouco  a  pouco

ocupada.  Articulação  com  interesses  diversos  convergiram  e

disputaram espaço. Também enfrentaram diversos entraves com

o  poder  público,  enfrentando  e  contando  com  inúmeros

processos de ameaça e execução de desapropriações, até o seu

estabelecimento mais permanente.

O adensamento de ocupação ao longo dos últimos 40 anos levou o

Itapoã a concentrar alta diversidade étnica (afrodescendentes, povos

indígenas em condição urbana) migrantes do Norte e dos Estados

do Nordeste com suas

Relevância do projeto para o território
A necessidade de renda, de recursos circulando na comunidade e a

valorização do trabalho dos seus integrantes é atualmente o maior

desa o. Todas as instituições relatam as di culdades que as pessoas e

famílias  tem no  processo  permanente  de  sustentação  da  vida  do

núcleo familiar. Desa os pelos quais as mesmas instituições também

passam, com inúmeras limitações de recursos humanos e nanceiros

no tocar dos trabalhos. Realidade que na atual conjuntura do país

tem se agravado.

Assim,  com  o  Fundo  Rotativo  Solidário  Itapoã,  seus

representantes tem manifestado no universo a consolidação de

uma estratégia, que integre e contribua na pro ssionalização das

ações, formações, produções culturais e feiras locais e também

com  os  parceiros  na  vizinhança,  propiciando  uma  maior

permanência dos recursos nanceiros e humanos no território.

Quando colocamos este cenário no horizonte das ações de fomento

a fundos de fomento em todo país surge um quadro de referência

muitifacetado  num cenário  de  funcionamento  real  de  quase  100

projetos  de  cooperativas  populares  que  lutam  por  refenciais

radicalmente  diferentes,  que  vivem  processos  de  “soluções

populares” criativas e de grande poder de irradiação embora ainda

precários.  Uma tessitura  social  e  econômica  de  trocas  complexa

cheia de incertezas, descontinuidades, fracassos de todo tipo. As
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culturas  associativas,  formas  de  troca  criativa  mescladas  com

economia solidárias e de mercado de caráter também capitalista.

Nesse processo histórico,  diversas  e  criativas  são as  formas que

coletivos, movimentos e associações desenvolveram diante de lidar

com as necessidades e desa os do território do Itapoã. A realidade

presente de violência, di culdade de acesso a trabalho e educação

com qualidade, problema com trá co de drogas na região são alguns

dos desa os desses coletivos.

A  Associação  Positiva  de  Brasília  com  mais  de  30  anos  de

existência, tem projetos que atende crianças, adolescentes e idosos.

A mais de dez anos atuando no território do Itapoã, tem destaque o

projeto  chamado  Kilombo,  que  dialoga  com  tecnologias

permaculturais,  como  bioconstrução,  horta  e  agro  oresta,

reciclagem de  material,  enquanto  realiza  atividades  pedagógicas

com crianças e adolescentes.

O Encantos do Itapoã é um festejo popular de boi, que acontece a

mais de 13 anos na comunidade e se referencia na tradição de boi

do  Maranhão.  Tem  celebrações  bem  de  nidas  a  cada  ano,  o

nascimento e a morte do boi. A brincadeira é animada pela Mestra

da Cultura Popular, Eliana do Boi, reconhecida pelo Ministério da

Cultura.  Na  preparação  dos  festejos,  crianças,  adolescentes  e

adultos fazem parte da construção.

O Instituto Solar do Sentir, por sua vez, funciona a pouco mais

de um ano e atende em média 40 crianças e adolescentes e se

esforçam  para  constituírem  uma  agenda  permanente  com  os

familiares dos participantes mirins. Trabalham com a tecnologia

social da Comunicação Não-violenta.

E en m, a Horta Comunitária do Itapoã coordenada pela Associação

do Centro Social  e Comunitária do Itapoã – ACSI,  que atua em

média a dez anos nesse local. Um espaço da administração regional

do Itapoã, que foi cedido, uma vez que estava fechado. Foram-se

desenvolvendo atividades  produtivas  e  comunitárias,  construindo

parcerias com a Escola Pública Zilda Arns, o Centro de Referência

de Assistência Social (CRAS)e o Posto de Saúde da Família (PSF).

Com esses e outros parceiros a Horta Comunitária conta com uma

equipe voluntária da comunidade, tem um projeto de produção de

cerâmicas  artesanais  em  processo  de  aquisição  de  maquinários;

Brechó, aulas de ballet, Hip-hop, entre outras formações que tem se

construído na perspectiva de geração de renda. E é nesse espaço

que o Fundo Rotativo Solidário Itapoã se organiza: onde acontecem

as  reuniões  do  seu  conselho  gestor  e  viabiliza  sua  necessária

sistematização.

iniciativas são conduzidas por perspectivas teóricas de todo o

tipo, mas que carecem de uma melhor sistematização e atenção

as dimensões motivacionais e emocionais dos participantes.

Assim,  são  necessárias  outras  abordagens  pedagógicas,

educacionais e de formação pela prática que leve em conta as

experiências  de  aprendizagem  dos  grupos  sociais.  Esta

pedagogia da economia solidária valoriza justamente a riqueza e

possibilidades da heterogeneidade das formas organizativas e de

criação de valores (materiais, simbólicos, de trocas) da enorme

economia dos circuitos inferiores que viabiliza a sobrevivência

de 2/3 da força de trabalho em idade ativa (15-68 anos). Pois

nos  territórios  populares,  como  do  Itapoã,  se  concentram  do

País,  2/3  da  população em idade ativa (que totaliza  cerca  de

156,6 milhões de pessoas).

Os circuitos superiores da economia dominante absorvem no Brasil

e em muitos países da América Latina apenas 1/3 em média,  da

força de trabalho total da população em idade ativa, enquanto os

restantes estão em atividade nestes circuitos inferiores transferindo

valores para o circuito superior, sob a forma de mão de obra mal

remunerado,  subempregada  ou  vivendo  de  expedientes  como

desemprego aberto. Para realizar o fomento a estes contingentes é

necessário  contar  com os  movimentos  populares  e  sociais  como

formas organizativas da sociedade em resposta à concentração de

rendas e riquezas, ocupação trabalho e oportunidades de mobilidade

social. Para romper este circuito vicioso é necessário cobertura de

crédito oferecida pelas políticas de fomento ou assistência técnica

(empréstimos,  aval  político,  e  outras  formas  de  apoio  típicas  da

economia  dos  circuitos  da  economia  do  primeiro  andar).  Falta

ampliarmos a democratização do acesso ao crédito aos andares de

baixo desta mesma economia.

A extensão  e  riqueza  mas  também  precariedades  da  economia

comunitária popular ou social/solidária dependem do microcrédito,

do crédito para  pequenos tomadores,  sob regime de relações em

ambientes onde predominam relações de solidariedade familiaristas,

vicinais,  intergeracionais,  além  de  certa  solidariedade  de  classe

social,  ao  manter  os  laços  de  amizade  e  vínculos  comunitários

derivados de alguma identidade compartilhada.  Nesses ambientes

dos circuitos da economia popular há frágil formalidade jurídica,

scal, nanceira e bancária, mas o crédito é compartilhado por laços

de vizinhança, costume e hábito do compadrio e amizade.

Tal arranjo da circulação e democratização do crédito é
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Todas as instituições e organizações aqui citadas compõem o

comitê gestor do fundo ou são apoiadores. Além da Central dos

Movimentos Populares (CMP) e a Incubadora Tecnológica de

Operativas Populares da Universidade de Brasília.

relevante  para  manter  a  sobrevivência  de milhões  de  pessoas.  A

tentação de olhar a interdependência entre estes circuitos superiores

e os inferiores, como um dualismo foi superada nas interpretações

correntes das últimas décadas. Especialistas e técnicos, políticos e

gestores  públicos,  adotam  a  perspectiva  de  que  este  tecido  da

economia popular é o solo no qual podem prosperar as políticas de

apoio  e  fomento  ao  desenvolvimento  social.  Antes  de  serem

camadas ou re exos, as atividades do núcleo da economia popular e

as da economia do primeiro andar, tem um aspecto rizomático ou de

rami cações num território que se convencionou chamar de PME –

pequenas  e  microempresas  (cerca  de  9  milhões  de  pequenas  e

microempresas; cf. SEBRAE, 2014:6), criam dependências mútuas

com a economia dominante.

Logo,  a  nossa  proposta  busca  criar  caminhos  metodológicos

com  capacidade  de  quali  car  a  gestão  desses  recursos  no

território, de forma a cuidar das relações econômicas e afetivas

locais,  transformando o cenário de insegurança e instabilidade

local.



2.6. METODOLOGIA

Princípios e experiências em que baseia a metodologia

O presente projeto faz parte de uma construção comunitária ligada aos movimentos e organizações civis, sociais e populares atuantes

no território do Itapoã, que também conta com o apoio do seguinte arranjo institucional: Universidade de Brasília (Faculdade de

Planaltina, Faculdade de Ceilância, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e o Centro de Estudos Multidisciplinares – CEAM), o

Núcleo de Cooperação Interinstitucional Colaboratório da Diretoria Regional de Brasília da Fundação Oswaldo Cruz – FioCruz, o

Centro de Estudos e Assessoria (CEA). Sua inspiração emerge da vivência do Banco Comunitário Itapoã, que ainda deixa rme a

chama do desejo de sustentabilidade das relações comerciais, afetivas e solidárias entre os projetos, festejos e práticas presentes na

comunidade.

Assim, essa energia comunitária pulsante no Itapoã e em mais outros seis território, os quais são eles - Região Norte DF (Itapoã-

Paranoá; Mestre D’Armas-Planaltina/DF, Varjão-Serrinha/Lago Oeste-DF; e dois assentamentos da reforma agrária na região norte de

Planaltina DF - Pequeno William e Oziel III); Região Sul (Cidade Estrutural/Taguatinga) e Região Sudoeste (Quilombo Mesquita

(divisa DF/GO-Cidade Ocidental) - é apoiada pelo referido conjunto institucional, que fortalece poder de ação, mas ainda necessitada

de estruturação via parceria de fomentos.

Desse constructo social e institucional construiu-se trilhas temáticas de atuação em tecnologias sociais,  onde aqui focaremos na

interfase com o território do Itapoã, onde funciona o nosso Fundo Rotativo Solidário Itapoã (FRSI), que com esse edital queremos

implementar o Fundo Criativo Solidário Itapoã (FCSI):

(i) Agrourbania & Saúde: agricultura urbana & cidadania para fomento a participação de famílias sob risco social a partir das práticas

de vigilância  epidemiológica,  saúde coletiva  e  agricultura  periurbana/agroecologia  em torno  da  alimentação  orgânica/in  natura.

Vamos a partir das atividades já em funcionamento na Horta Comunitária do Itapoã, criar um módulo formativo, integrado com a

Unidade Básica de Saúde (UBS) e Centro de Referência da Assistência Social (CRAS).

(ii) Arte & design social: experiências de exploração de possibilidades de criação de artes e artesanatos, peças e produtos para trocas e

comércio solidário em pontos e feiras de arte livre, associadas com expressões de produção musical, teatral,
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circense, da cultura local sob registro de participação organizada mediante banco de horas para trocas sociais. No território do Itapoã

temos  um  grande  borbulhar  dessas  possibilidades,  mas  que  falta  capacitação  para  produção  cultural  e  artesanal,  assim  será

fundamental a construção de um módulo nessa perspectiva.

(iii) Fundos  rotativos  solidários  nos  territórios:  criar,  rearticular  e  fortalecer  Bancos  Comunitários  Solidários  na  perspectiva  de  quanti

car/quali car o impacto das tecnologias sociais na renda das famílias dos territórios. A geração de renda nesse

caso ocorre a partir  de microcréditos. E entre outras experiências de nanças populares importantes no Brasil,  está a dos fundos

rotativos solidários (formado a partir de certa quantia em doação, e depois administrado pelo coletivo com o objetivo de nanciar

gastos  correntes,  ou  de  (micro)projetos  que geram renda.  Tanto  num caso  como no  outro,  o  tomador/a  deve  devolver  crédito

adquirido. Para essa proposta, há um conselho gestor que recomenda e aprova o crédito para os associado/as do Fundo e à medida em

que o numero de pessoas vai crescendo e o crédito vai circulando e retornando, há estímulo para mais gente entrar, e ser bene ciada

com crédito  para  consumo imediato  (em geral  limitado  a  20%),  e  para  microprojetos.  Os  participantes  do  processo  formativo

vinculados aos movimentos e organizações no território parceiro serão provocados a desenvolver microprojetos para implementação

dos seus empreendimentos, fortalecendo a rede cultural, social e econômica local.

O espaço para realização das aulas tem uma sala para o estudo, banheiro, copa e escritório equipado com computador, impressora e

internet. Além amplo espaço de horta para as atividades práticas.

Assim, serão os módulos da formação:

1. Cidadania, saúde e agrourbania (64h)

Módulo A - Cidadania (adequar as orientações dos textos de referência da COOPEFORTE sobre o tema)

- Estado e cidadania (4h)

- História do Estado Brasileiro (monarquia, república, federalismo e democracia) (8h)

- constituição federal 1988 (8h)

- Poder, direitos e responsabilidades (4h)

- Democracia e participação (4)

Módulo B - Saúde

- Conceito de saúde e organismos internacionais (4h)

- Modelos e sistemas de saúde (4h)

- Direito à saúde e o SUS (4h)

- Saúde e trabalho (4h)

Módulo C - Agrourbania

- Diagnóstico dos insumos, ferramentas e necessidades alimentícias do público-alvo (4h)

- Planejamento e gestão dos recursos (4h)

- Execução dos planos em agrourbania (8h)

- Monitoramento para o cultivo de círculos sustentáveis (4h).

2. Áudio-visual, redes sociais e Produção Cultural (64h) 

Módulo A - Áudio-visual

- Princípios da captação de áudio e vídeo (4h) - 

Diagnóstico das ferramentas disponíveis (4h)

- Orientação, execução e avaliação das imagens produzidas (12h) 

Módulo B - Redes sociais

- Comunicação e mercado (4h) - 

Redes sociais e tendências (4h)

- Análise do público-alvo e marketing (4h)

- montagem de textos, persas e estratégia de divulgação. (8h) 

Módulo C - Produção Cultural

- Análise das necessidades de eventos culturais (4h)
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- Eixos e tempos essenciais da produção cultural (8h)

- Emoções e pressão durante a produção de eventos (4h)

- Articulação em Rede (4h)

- Cooperativismo (4h).

3. Economia criativa, solidária e comunitária (64h) 

Módulo A - teoria

- Princípios da Economia criativa, solidária e comunitária (4h) - 

Experiências e estratégias da exitosas no mundo (4h)

- Modelo do Fundo Rotativo Solidário (4h) 

Módulo B - Prática

- Elaboração de miniprojeto de negócios em rede (12h)

- Elaboração do Plano de Ação de quitação do empréstimo (8h)

- Monitoramento e participação das reuniões do Fórum de Integração (32h).

No exercício das aulas, os instrutores realizarão aulas expositivas e teóricas a partir de vídeos e/ou sistematização em slides. Bem,

como organizarão rodas de conversas para integrar os temas trazidos pelos instrutores, com as experiências dos estudantes.

Experiência na execução deste tipo de projeto

A minha experiência profissional, desde o início, esteve vinculada a construção de políticas públicas, vinculadas ao Sistema Único de Saúde

(SUS), ao Sistema Único da Assistência Social (SUAS) e ao terceiro setor. Vivências referenciadas na Clínica Ampliada, na Articulação de

Redes na Economia Criativa e Solidária e, na Educação no Trabalho.

Como Psicólogo realizei Apoio Institucional ao Programa Liberdade Assistida e as Casas de Acolhidas para crianças e adolescentes

da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Recife e do Instituto de Assistência Social e Cidadania, que me convidou, em

seguida, a Coordenar a Educação Permanente da secretaria e a Gerência de Formação e Quali cação do instituto. Onde realizamos

pesquisa-ação  junto  a  Universidade  Federação  de  Pernambuco  (UFPE)  e,  com  as  residências  multipro  ssionais  em  saúde  da

Universidade de Pernambuco (UPE) e da UFPE, criamos articulações com a rede de saúde, formações para geração de renda e acesso

ao mercado de trabalho, a arte e o lazer.

No período seguinte, compus a equipe que construiu o Plano Estadual de enfrentamento a problemas decorrentes do uso abusivo de

álcool e outras drogas, realizando atividades formativas com pro ssionais das políticas públicas e da sociedade civil de em média 50

(cinquenta) municípios no Estado de Pernambuco. Vinculei-me como técnico social em psicologia, construindo Projeto Terapêutico

Singular (PIA) e coletivo a partir de exercícios e técnicas em gestão solidária, integração de processos sociais e psíquicos via o Teatro

do  Oprimido  (TO),  junto  a  equipe,  usuários  e  familiares.  Nesse  processo,  me  descobri  pesquisador  de  práticas  educativas

institucionais  e  das  estratégias  de  cuidado  integrado  para  pro  ssionais  e  usuários  pelo  grupo  de  pesquisa  NEPVIAS,  núcleo

responsável para pesquisa de realidades de vulnerabilização de crianças e adolescentes.

Em 2013, fui convidado a compor a equipe técnica da Coordenação de Apoio à Educação Popular e à Mobilização Social do Dpt. de

Apoio  à  Gestão  Participativa  da  Secretaria  de  Gestão  Estratégica  e  Participativa  do  Ministério  da  Saúde

(CAEPMS/DAGEP/SGEP/MS),  com a  tarefa  de  contribuir  na  execução  do Plano  Operativo  da  Política  Nacional  de  Educação

Popular em Saúde (PNEPS-SUS), organizando espaços formativos permanentes e em eventos internacionais, nacionais e regionais do

SUS, com gestores, trabalhadores, universidades e movimentos sociais sobre a PNEPS-SUS, em articulação com as políticas de

promoção de equidade e outros temas estratégicos da saúde pública; elaborando livros, artigos e textos didáticos, teóricos e práticos,

facilitando articulação institucional na criação de instâncias de gestão participativa no SUS e gerindo projetos diversos.

No mesmo período, pela Fiocruz, organizei e ministrei aulas no curso de formação para trabalhadores da saúde e trabalhadores do campo

sobre a Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo, da Floresta e das Águas (PNSIPCFA), assim como aulas sobre a

realidade brasileira e as políticas de promoção de equidade para os Médicos do Programa Mais Médicos para o Brasil. Daquela experiência

desenvolvi pesquisa de Mestrado, envolvendo participantes de 18 estados. O trabalho resultou na publicação do livro: A Educação Popular e

a Saúde Integral das Populações do Campo, Floresta e Águas. Também compus o Programa de Quali cação em Educação Popular em Saúde

(EdPopSUS), no qual atuei na gestão, organização, desenvolvimento de materiais pedagógicos e formação. O programa teve abrangência em

todos os
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estados brasileiros.

Em 2014, já com um ano atuando no Cerrado, resgatei minhas expertises artísticas adquiridas em Pernambuco junto às artes circenses e

populares, e passei a compor e atuar com parceiros nos territórios do Paranoá, Itapoá e Altiplano Leste. Montei um trio autoral musical,

chamado Porta do Mundo, que tem circulado com seus show’s nesses territórios e tem recentemente musicado as composições da Mestra

Popular Eliana do Boi, do Encanto do Itapoã e realizado composições e compartilhado palco com a Mestra da Cultura Popular, Martinha do

Coco, residente do Paranoá; em coletivo criei a Altifeira

– feira de produtos orgânicos, artesanais e naturais do Altiplano Leste, onde hoje coordeno a produção cultural e; durante o processo de

trabalho junto ao Encanto do Itapoã, fui me aproximando de diversos coletivos e organizações, tive acesso à história do banco comunitário e

passamos a fazer parcerias junto as Universidades e outras instituições na perspectiva de

construção de um fundo nanceiro de apoia a nossas ações, ampliando as estratégias de sustentabilidade da comunidade do Itapoã, tão

diversa em sua capacidade de produção educativa, cultural e alimentar.

Desde 2017, tenho contribuído na UnB com a extensão, criando estratégias de integração com o ensino e a pesquisa e, atuando como

pesquisador  do laboratório de  saúde das populações migrantes  da Faculdade de  Saúde,  com desenvolvimento  de projetos  e  de

tecnologias de metodologia e gestão.

No nal de 2018, fui selecionado pela Cáritas Brasileira para atuar como psicólogo e articulador local no Projeto PANA, que visa integrar

famílias venezuelanas em seis capitais brasileiras. Atuei 5 (cinco) meses no projeto preparando os espaços de acolhida para as famílias,

desenvolvendo ações de integração das mesmas com a rede de saúde, assistência e educação e cuidando das demandas emergências de apoio

psicossocial aos processos de sofrimento decorrente da migração.

No mais, sigo com os trabalhos na UnB com projetos de pesquisa em economias criativas, contribuindo com a Rede Homens em

Conexão, que se forma cada vez maior em Brasília, na perspectiva de contribuir na construção de masculinidades mais saudáveis e

menos tóxicas e; nalizando um ciclo de aulas sobre psicologia aplicada a estudantes do curso técnico de saúde bucal da Secretaria de

Educação do Governo do Distrito Federal.

2.7. GRUPOS

Nome do grupo

Economia Criativa, Produção Cultural e Agrourbania
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Atividade

Módulo A - Cidadania 
[Bloco 1 - Cidadania, 
saúde e agrourbania 
(64h)]

Carga horária total: 24 horas

Quantas vezes por semana: 2

Conteúdo a ser trabalhado: - Estado e cidadania

- História do Estado Brasileiro (monarquia, república, federalismo e democracia)

- constituição federal 1988

- Poder, direitos e responsabilidades

- Democracia e participação

Objetivo: Compreender o percurso histórico, conceitual e prático da cidadania.

Material de referência: BRASIL. Constituição da República Federativa do

Brasil: D.O. 5 de outubro de 1988. Disponível em:

www.mec.gov.br/legis/default.shtm. [acesso em: 2019 Jun 15].

MARTINEZ, V. C. Estado Moderno ou Estado de Direito Capitalista. Estudos de 

Sociologia, Araraquara. 2006; 21(11): 143-59 [acesso em 2019 Jun 15]. Disponível em: 

https://periodicos.fclar.unesp.br/estudos/article/view/95 NUNES, Débora. Pedagogia da 

Participação. Trabalhando com Comunidades. Salvador: UNESCO, Quarteto, 2006.

RIBEIRO, D. O processo civilizatório. São Paulo: Companhia de Letras e 

Publifolha, 2000.



Atividade

Módulo B - Saúde

Carga horária total: 16 horas

Quantas vezes por semana: 2

Conteúdo a ser trabalhado: - Conceito de saúde e organismos internacionais (4h)

- Modelos e sistemas de saúde (4h)

- Direito à saúde e o SUS (4h)

- Saúde e trabalho (4h)

Objetivo: Construir consciência sobre o conceito de saúde em uma perspectiva 

integral, conectado com a função do estado.

Material de referência: BRASIL. Ministério da Saúde. Relatório da 8ª Conferência 

Nacional de Saúde. Comissão. 1986. 29 p. [acesso em 25 Jun de

2019] Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/8_conferencia_nacional_saude_relato 

GIOVANELLA, L.; ESCOREL, S.; LOBATO, L. V. C. et al. (org.). Políticas e Sistemas de 

Saúde no Brasil. 2. ed. rev. e amp. Rio de Janeiro: Editora, 2012. 1100 p.

CAMPOS, G. W. S. O SUS entre a tradição dos Sistemas Nacionais e o modelo liberal-

privado para organizar o cuidado à saúde. Revista Ciência & Saúde Coletiva [periódico

na internet]. 2007;12(suppl):1865-74. [acesso em 25 Jun

de  2019].  Disponível  em:  http://www.scielo.br/scielo.php?

script=sci_arttext&pid=S1413-81232007000700009.

SILVA, R. G. S.; MIRANDA, A. C.; BRUNO, P. R. A.. A Educação Popular e a

Saúde Integral das Populações do Campo, Floresta e Águas. 1. ed. Saarbrücken:

Novas Edições Acadêmicas, 2017. v. 1. 185p.



09 Fundo Criativo Solidário Itapoã

Atividade

Módulo C – Agrourbania
Carga horária total: 20 horas
Quantas vezes por semana: 2
Conteúdo a ser trabalhado: -
 Diagnóstico dos insumos, ferramentas e necessidades alimentícias do público-alvo (4h) 
Planejamento e gestão dos recursos (4h)
Execução dos planos em agrourbania (8h)

- Monitoramento para o cultivo de círculos sustentáveis (4h).

Objetivo: Apresentar instrumentos e métodos na construção de autonomia alimentar em zona urbana

Material  de  referência: FARIAS,  Ana  C.  C.;  GONÇALVES,  André.  Práticas  no  Espaço  Público:  táticas  urbanas.

Universidade Federal do Goiás. Goiânia, 2017.

FREIRE, Paulo. Educação como prática de liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985.

PRAXIS. Práticas Sociais no Espaço Urbano. [acesso 2019 maio 10. Disponível em PRAXIS: http://praxis.arq.ufmg.br/.

THOMAS, H. (2011) Tecnologías sociales y ciudadanía socio-técnica. Notas para la construcción de la matriz material de un

futuro  viable.  Revista  Ciência  e  Tecnologia  SocialCTS.  No.  1.  [acesso  2019  maio  20.  Disponível  em

http://seer.bce.unb.br/index.php/cts/index





Atividade

Módulo A - Audiovisual 
[Bloco 2 - Audiovisual, 
redes sociais e Produção 
Cultural (64h)]

Carga horária total: 20 horas

Quantas vezes por semana: 2

Conteúdo a ser trabalhado: - Princípios da captação de áudio e vídeo (4h)

- Diagnóstico das ferramentas disponíveis (4h)

- Orientação, execução e avaliação das imagens produzidas (12h)

Objetivo: Disponibilizar ferramenta acessível de comunicação em rede para animar a

produção e comércio de serviços e produtos.

Material de referência: HLEBAROVA, Vania Perazzo Barbosa. Vídeo: noções 

básicas para principiantes. João Pessoa: Edt. Universitária da UFPB, 1997. MORAZ, 

Eduardo. Treinamento prático em vídeo digital (Guia completo). São Paulo: Universo

dos Livros Editora, 2006.

Módulo B - Redes sociais



Carga horária total: 20 horas

Quantas vezes por semana: 2

Conteúdo a ser trabalhado: - Comunicação e mercado (4h)

- Redes sociais e tendências (4h)

- Análise do público-alvo e marketing (4h)

- montagem de textos, persas e estratégia de divulgação. (8h)

Objetivo: Ordenar  conteúdo  em  redes  sociais  para  ampliação  de  visibilidade,  e

comercialização  dos  trabalhos  desenvolvidos  na  comunidade  do  Itapoã  e  em

organizações parceiras.

Material  de  referência:  PINHEIRO,  Duda;  GULLO,  José.  Comunicação

integrada de marketing: gestão de elementos de comunicação, suporte às estratégias

de marketing e de negócios da empresa. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2009.

SANT’ANNA, Armando; JUNIOR, Isamel Rocha; GARCIA, Luiz Fernando Dabul.

Propaganda: teoria, técnica e prática. 8. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2009.

ROSA, António Machuco. As origens históricas da internet: uma comparação com a

origem dos meios clássicos de comunicação ponto a ponto. Universidade do Porto.

Portugal,  2012.  [acesso  em  2019  Ago  01]  Disponível  em:

http://hdl.handle.net/10216/74026.

THAYER,  Lee  O.  Comunicação:  fundamentos  e  sistemas  na  organização,

naadministração, nas relações interpessoais. Trad. De Esdras do Nascimento e Sônia

Coutinho. São Paulo: Atlas, 1976.

TORRES, Cláudio. A bíblia do marketing digital. 1ª ed. São Paulo: Novatec, 2009.
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Carga horária total: 24 horas

Quantas vezes por semana: 2



Conteúdo a ser trabalhado: - Análise das necessidades de eventos culturais (4h)

- Eixos e tempos essenciais da produção cultural (8h)

- Emoções e pressão durante a produção de eventos (4h)

- Articulação em Rede (4h)

- Cooperativismo (4h).

Objetivo: Disponibilizar e integrar conceitos e noções práticas para a produção de eventos sociais, técnicos e culturais de

pequeno, médio e grande porte.

Material de referência: ADDOR, Felipe – org. (2015) Extensão e políticas

públicas. O agir integrado para o desenvolvimento social. Rio de Janeiro: Ed.

UFRJ./FAPERJ. NIDES.

OLIVIERI, C.; NATALE, E. (Orgs.). Guia brasileiro de produção cultural. São

Paulo: Edições SESC, 2010.

THIRY-CHERQUES, H. R. Projetos culturais: técnicas de modelagem. 2.ed. Rio

de Janeiro: FGV, 2010.

REIS,  A.  C.  F.  Economia  da  cultura  e  desenvolvimento  sustentável:  o

caleidoscópio da cultura. Barueri, SP: Manole: 2007.

SZTAJNBERG, D. O show não pode parar: direito do entretenimento no Brasil.

São Paulo: Espaço Jurídico, 2003.

ódulo A - teoria [Bloco     Modulo 3 Economia criativa, solidária e comunitária (64h)]



Carga horária total: 12 horas

Quantas vezes por semana: 2

Conteúdo a ser trabalhado: - Princípios da Economia criativa, solidária e 

comunitária (4h)

- Experiências e estratégias da exitosas no mundo (4h)

- Modelo do Fundo Rotativo Solidário (4h)

Objetivo: Apresentar e experiências de economia criativa, solidária e comunitária 

no Brasil e no Mundo, com ênfase no Fundo Rotativo Solidário.

Material de referência: BARRETO, S. S. Os fundos rotativos solidários no Brasil 

– uma

perspectiva a partir do mapeamento dos fundos 2011-12. Rev. Mercado de Trabalho

MTE/IPEA, ano 22 abr 2016 (pag. 101).

DAGNINO, R. (org) 2010 - Tecnologia Social – ferramenta para construir outra 

sociedade. 2a. ed. rev. e ampl. Campinas/SP, Komedi.

DAGNINO, R. Dimensões para Análise e Desenvolvimento de tecnologia Social. 

Campina Grande: EDUPERB, 2014.

DE CERTEAU, M. A invenção do cotidiano – as artes de fazer. Petrópolis: ed.

Vozes. 3a. ed, 1998.



Atividade

Módulo B - Prática

Carga horária total: 52 horas

Quantas vezes por semana: 2

Conteúdo a ser trabalhado: - Elaboração de miniprojeto de negócios em rede 

(12h)

- Elaboração do Plano de Ação de quitação do empréstimo (8h)

- Monitoramento e participação das reuniões do Fórum de Integração (32h).

Objetivo: Vivenciar processo de planejamento e execução de projetos via linhas

temáticas em conexão com o Fórum de Integração.

Material de referência: FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL, (2014) Banco de

Tecnologia Social.

Premio Tecnologia Social var. Anos. [acesso em 2019 jul 13]. Disponível em:

http://www.fbb.org.br/tecnologiasocial/principal.htm

NEDER,  Ricardo  T.  Interacionismo  sociotécnico  e  cultura  de  resistência  em

políticas de incubação de cooperativas populares: sete dimensões estratégicas em

ITCP  como  agência,  como  indicadores  de  avaliação  Encontro  Nordestino  de

Incubadoras  de  Economia  Solidária.  IN:  “Democracia  e  economia  solidária:

impasses e oportunidades”. Juazeiro do Norte – Universidade Federal  do Cariri,

2016.

SLOCUM, Nikki. Participatory Methods Toolkit: A practitioner’s manual.

Belgian Advertising, 2003.



2.8. LOCAIS DE ATENDIMENTOS

Horta Comunitária Itapoã
Itapoã. Itapoã I, Brasília / D

3. Plano de Execução

3.1. PLANO DE AÇÃO DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1 Realizar visitas a novos trabalhos e associações ainda não vinculada a organização para reconhecer suas 
realidades, apresentar e convidar a integração a nosso projeto, via reuniões e o cinas de formação sobre a 
tecnologia social;

03/03/2020 até 06/03/2020

Ação planejada: Capacitação da Equipe Contratada

Resultado esperado: Compartilhar princípios básicos da Economia Criativa e Solidária, apresentação do projeto e intervisão de 

possíveis de leituras da realidade pelos participantes.

09/03/2020 até 13/03/2020

Ação planejada: Visitas as novas associações, movimentos e grupos a serem integradas ao Fundo Obs.: as visitas acontecerão 

de acordo com à disponibilidade dos parceiros.

Resultado esperado: Sensibilização dos participantes via a intervisão das realidades desvendadas e celebração de novas 

parcerias.

16/03/2020 até 25/03/2020

Ação planejada: Abertura de Inscrições para o público alvo

Resultado esperado: Atingir o número de vagas e criar cadastro de reserva

04/05/2020 até 02/10/2020

Ação planejada: Reuniões de avaliação e monitoramento da Capacitação em Economia Criativa, Produção Cultural e 

Agrourbania

Resultado esperado: avaliar e planejar se os participantes estão construindo aptidão a execução de projetos comunitários e 

empresariais nas áreas de arte, plantio e artesanato..

13 Fundo Criativo Solidário Itapoã
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2 Construir de forma estratégica e participativa uma agenda de formações e quali cações na potencialização dos 
eventos dos empreendimentos comunitários, integrando-os e potencializando-os na circulação de capital e 
recursos humanos;

23/03/2020 até 27/11/2020

Ação planejada: Reuniões de planejamento e avaliação das formações com representação do Conselho Gestor e Equipe

do Projeto. Obs.: uma pauta para planejar e outra para avaliar.

Resultado esperado: Produzir o Fórum de integração das necessidades de formação

01/03/2020 até 27/11/2020

Ação planejada: Fórum de integração da pesquisa já realizada das necessidades humanas, sociais e econômica no Itapoã, com a 

nova conjuntura levantada pelo projeto

Resultado esperado: De nir prioridade das formações a serem realizadas e planejar as festas de celebração do FCSI

04/05/2020 até 27/11/2020

Ação planejada: Celebração e festa do Fundo Criativo Solidário Itapoã

Resultado esperado: Dar visibilidade as conquistas coletivas implementadas por todos, partilhar a sistematização produzida 

durante o trabalho e cuidar da con ança na articulação comunitária.
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3 Investir crédito nos empreendimentos comunitários aprovados pelo conselho gestor, apoiando no planejamento da 
execução e pagamento dos recursos, integrando as ações apresentadas.

16/03/2020 até 16/03/2020

Ação planejada: Reunião de planejamento do Mini-Edital de Seleção dos empreendimentos comunitários com o Conselho 

Gestor

Resultado esperado: De nir diretrizes e critérios para o Mini-Edital a ser validado no Fórum de Integração.

16/03/2020 até 10/04/2020

Ação planejada: Construção do Mini-Edital de Seleção dos empreendimentos comunitários pela equipe técnica.

Resultado esperado: Entrega do Mini-Edital de Seleção dos Empreendimentos Comunitários.

13/04/2020 até 13/04/2020

Ação planejada: Apresentar diretrizes e critérios construído pelo conselho gestor ao Fórum de integração

Resultado esperado: Validar diretrizes e critérios.

20/04/2020 até 18/05/2020

Ação planejada: Lançamento e abertura de inscrições do Mini-Edital de Seleção dos Empreendimentos Comunitários.

Resultado esperado: Visibilizar o Mini-Edital e criar banco de projetos

19/05/2020 até 08/06/2020

Ação planejada: Análise das propostas e publicação do resultado para o Mini-Edital

Resultado esperado: Apoiar os empreendimentos comunitários com maior potencialidade de integração.

15/06/2020 até 15/06/2020

Ação planejada: Apresentar ao Fórum de Integração os sujeitos e coletivos contemplados pelo Mini-Edital do FCSI

Resultado esperado: Comprometer individualmente e comunitariamente a responsabilidade com cada crédito emprestado.

22/06/2020 até 30/10/2020

Ação planejada: Contribuir com os planos de ação de utilização dos recursos e de restituição ao fundo.

Resultado esperado: Ajudar os sujeitos e coletivos contemplados a melhor gerir os seus empreendimentos.
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6.2. ESTRUTURAL/SANTA LUZIA

A Cidade Estrutural-DF localizada a 11 km do Palácio do Planalto, abrigou até 2017 o maior lixão a céu
aberto da América Latina. A população de 4 mil pessoas atuava na coleta dos resíduos do lixão, em um
ciclo de produção interrompido com o fechamento do mesmo. A Estrutural apresenta os piores índices
sócio-econômicos, como renda per capita e acesso a serviços públicos. 

É a população mais jovem, menores de 18 anos, sendo também a que tem a maior proporção de pessoas
entre  10 e  18 anos e  a  que  tem menos idosos.  Por  suas  características  e  a  dinâmica de  mudanças
socioeconômicas, propiciada pelo fechamento do lixão, torna a Estrutural/DF um ambiente adequado
para a  aplicação desta  metodologia de empoderamento social  por meio do desenvolvimento de um
“dispositivo” de Inteligência Cooperativa (IC) para o monitoramento e a avaliação das vulnerabilidades,
social e ambiental do território, contando ainda com a forte participação de atores sociais inseridos na
rede  sociotécnica  e  academica  (UnB  e  IFB);  serviços  públicos  (SES/DF  e  outros)  e  comunidade
(Cooperativa de Catadores, Banco Social, Coletivo da Cidade e outros)). 

Essa  intersetorialidade  é  elemento  central  para  adequação  dos  processos  de  produção  local  no
cumprimento da Agenda 2030 dos Objetivos do ODS. Capacitar a rede sociotécnica para a mensuração
dos  fatores  de  riscos  associados  aos  determinantes  de  saúde  e  aos  ODS,  isso  permitirá  um pacto
territorial, de caráter estruturante conforme Santos (1994) recomendava. O pacto territorial realizado no
âmbito dos espaços de governança das políticas públicas, contemplará diferentes aspectos da realidade
priorizada por essa rede sociotécnica. 

A agenda 2030 tem um papel de catalizador das intervenções intersetoriais e transdisciplinar tornando-
se assim um facilitador para a gestão integrada das políticas públicas locais, e sua focalização na vida
humana considerando as dimensões sociais, econômicas e ambientais. 

A operacionalização do conceito de inteligência cooperativa empodera as redes sociotécnicas para uso
de informações estratégicas sobre a condição de vida no território. Ou seja, a inteligência tratada não
como um atributo individual, mas como uma competência social que poderá ser obtida pela aplicação
ética do ciclo de inteligência, composto pela coleta de dados estruturados e não estruturados, por sua
sistematização, análise e disseminação. 

Isso permitirá uma intervenção qualificada nos espaços de governança,  para o aperfeiçoamento das
ações de proteção do estado de bem-estar das populações. 

As atividades de inteligência direcionadas aos DSS, antecipam ações contra as possíveis ameaças no
território  como:  epidemias,  desastres,  desorganização  dos  serviços,  desemprego,  insalubridade
habitacional,  analfabetismo  entre  outros  fatores.  Quando  utilizamos  a  metodologia  de  inteligência
cooperativa aplicada (plano de inteligência) por pesquisadores sociais conhecedores do território temos
maior probabilidade de identificar e acompanhar esses riscos e de gerar ações preventivas de proteção à
vida pelas redes sociotécnicas. Para uso das informações estratégicas sobre a vida no território, torna-se
necessário desenvolver competências técnicas e conversacionais. 

Dessa forma, o projeto FUNDO ROTATIVO SOLIDÁRIO se integrou às ações para realizar um curso
de Agentes de Governança Territorial (AGT) em articulação com o a Fiocruz, IFB e UnB, que promova
a integração entre ensino, pesquisa e aplicação e desta maneira, forme pesquisadores sociais que se
encarregarão de elaborar e aplicar o plano de inteligência cooperativa que envolve diferentes conceitos
associados aos ODS e suas metas na Agenda 2030, assim como, à lógica de Territórios Saudáveis e
Sustentáveis. 
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Os trabalhos do projeto previstos para atuar com uma rede de fomento ao comércio e serviços28 não
puderam avançar com este segmento. Em seu lugar foram direcionados para, em parceria, atuarmos com
um  movimento  no  mesmo  território  (Estrutural)  porém  vinculado  a  um  setor  de  ocupação  novo
(denominado Chácara Sta. Luzia) cujas características são as seguintes: 

Inicialmente,  a  integração  com  os  trabalhos  do  curso  Agentes  Comuntários,  se  deu  mediante  as
atividades do projeto “Santa Luzia Resiste” (ilustração); juntos procuram elaborar as discussões atuais e
futuras de regularização fundiária sustentável almejada junto à Defensoria Pública do DF bem como
argumentar de maneira consistente e justificada os prós-e-contras que o Governo Distrital impõe aos
moradores. Visa também dar continuidade na construção de Audiências Públicas internas e externas à
Câmara prevista em março 2020 (evento cancelado).

Os moradores vivem em condições extremamente precárias,  agravadas pelas constantes ameaças de
remoção devido a sua localização, com a justificativa  por parte do governo da contaminação do solo
por causa do Lixão da Estrutural e por agravar o risco de degradação do Parque Nacional de Brasilia. 

Devido ao impasse do contexto ambiental e à Ação Civil Pública (obrigação de desocupar a faixa de
300m de tamponamento do Parque Nacional  de Brasilia),  o governo fez uma proposta  de conjunto
habitacional para realocar os moradores do bairro, porém essa proposta não é adequada à realidade das
famílias, tão pouco adequada para uma área de fragilidade ambiental. 

O projeto  “Santa  Luzia  Resiste”  reúne uma somatória  de  8  trabalhos  desenvolvidos  de  pesquisa e
extensão compilados no projeto “Plano de Bairro de Santa Luzia” que teve como objetivo desenvolver

28 Rede de coordenação de empreendimentos locais Conquista - A Rede Conquista é uma entidade
civil organizada como pessoa juridica, com a atuação segmentada por pequenos empreendimentos
de  economia  familiar  e  social/solidária,  com  três  funções  centrais:  organizar  a  representação
política  do  segmento  dos  pequenos  empreendimentos  solidários  entre  si  e  diante  do  Estado;
promover  assistência  técnica  para  promover  ganhos  de  escala  nas  funções  econômicas;  e
estruturar uma rede de crédito solidário para o dia-a-dia. Está coligada com o Banco Comunitário
Estrutural (moeda social) e com o Instituto sociocultural, ambiental e tecnológico IPÊS. 

b) Banco Comunitário Estrutural/ moeda social Conquista: envolve aproximadamente um conselho
gestor de 20 integrantes de diversos  segmentos sociais  e econômico (com recorte de gênero,
etnia, etc.) criado em 2014, o BCD da Estrutural. Esta instância integral a rede brasileira de bancos
comunitários  (com  110  bancos)  que  possuem  moedas  sociais  próprias. Este  marco  analítico
orientará também outras parcerias para viabilizar os procedimentos de pesquisa;

c)  Agencia  de  Desenvolvimento  Econômico  Solidário  ADES  orientada  pela  rede  de
microempreendedores que formam a Rede Conquista Estrutural.
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uma proposta que servisse como mediação dos conflitos socioambientais existentes, entre população e
Estado, dentro da própria comunidade e, também, com seu entorno, dentro de um diálogo construçao
entre universidade e comunidade, junto com a população de Santa Luzia, por meio de um processo
participativo. 

O foco da nossa colaboração e parceria com o projeto Santa Luzia Resiste foi trabalhar conjuntamente
para  fortalecimento  do  grupo  protagonista  de  mulheres  no  subprojeto  “O  Habitar  das  Mulheres
Poderosas”. Esta proposta de microplanejamento de intervenções no coração de Santa Luzia é fruto da
metodologia de entrevistas participação e pesquisação para motivar as mulheres a conceber como seriam
as casas imaginadas na qualidade de  moradoras que participaram das oficinas do Plano de Bairro.  Os
trabalhos em assessoria técnica envolvem as comunidades, articulando ou agenciando associações e
coletivos existentes, no processo de elaboração de projetos de arquitetura e urbanismo 29. 

Nossa  participação  consistiu  em ajudar  o  grupo  das  Mulheres  Poderosas  a  elaborar,  e  proceder  a
organização de uma Associação. 

A seguir na CAIXA INFORMATIVA 5 versão avançada do Estatuto Associação Mullheres Poderosas –
correspondente ao ambiente adequado para o funcionamento de um Fundo Rotativo Solidário entre elas.
O projeto apoiou a mobilização de oito integrantes do coletivo, mediante apoio sociopsicológico de
terapeuta clinica e comunitária integrada ao nosso projeto. 
 

29. ANDRADE, Liza M.S. de. Conexões dos padrões espaciais dos ecossistemas urbanos, a construção de um
método  com  enfoque  transdisciplinar  para  o  processo  de  desenho  urbano  sensível  à  água  no  nível  da
comunidade e da paisagem. Tese de Doutorado Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de. Brasília, Brasília, 2014. 544f. SANTA LUZIA RESISTE. Modalidade: Projeto de Extensão UnB.
Responsável:  Liza  Maria  Souza  de  Andrade.  Equipe:  Vânia  Loureiro,  Sofia  Portugal,  Átla  Rezende,  Sarah
Rodriguez,  Vinicius  Rezende,  Julie  Lenoir,  Guilherme Nery,  Gabriel  Perucchi,  Italo  Phellipe,  Natalia  Lemos,
Wagner Martins, Ricardo Neder, Erich Wolff, Bárbara Gonçalves. Insttuição: PPGFAU-UnB; Grupo de Pesquisa e
Extensão “Periférico,  trabalhos emergentes”  e  Grupo  de Pesquisa  “Água e Ambiente Construido”  Insttuição
Parceira: FIOCRUZ; Defensoria Pública do DF; Coletvo “Mulheres Poderosas”; ONG Educamar; ONG BoAção;
BrCidades/DF; IAB/DF; CNPQ. Cidade: Santa Luzia - Estrutural - Distrito Federal
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Abordagem de aproximação com o Coletivo Mulheres Poderosas, de Santa Luzia para integração e
empoderamento diante das questões articuladas entre saúde mental e esforços para geração de renda
financeira. 
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CAIXA INFORMATIVA 05 – PRIMEIRA VERSÃO DO ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO

ESTATUTO SOCIAL
DA ASSOCIAÇÃO MULHERES PODEROSAS DA SANTA LUZIA - AMPSL

CAPÍTULO I

DENOMINAÇÃO, SEDE SOCIAL E FINS SOCIAIS E DURAÇÃO

 Art. 1º - A ASSOCIAÇÃO MULHERES PODEROSAS DA SANTA LUZIA, também designada pela sigla  (sugestão: achar um
nome fantasia mais fácil, , fundada em 24.4.2021 é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, caracterizada como
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, com objetivos de relevância pública e social para o empoderamento social
das mulheres, principalmente, mulheres de baixa renda, e que vivem em situação de vulnerabilidade social, visando dessa forma,
o acesso as políticas públicas no âmbito da assistência e proteção social, saúde, educação, cultura, inclusão digital, geração de
trabalho e renda. A AMPSL foi constituída sob a forma associativa, com prazo de duração indeterminado, de acordo com o
presente Estatuto, e a legislação da Constituição da República Federativa do Brasil, criada em consonância com os artigos 53 a 61
do Código Civil (Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002) e demais dispositivos legais pertinentes, em especial a Lei nº 9.790/99,
pelo presente Estatuto e pelo Regimento Interno que adotar, observadas as deliberações regulamentares de sua Assembleia Geral.
AMPSL tem sede e foro social em Brasília-DF, na Casa de Abrigo e Proteção da Mulher de Santa Luzia, Cidade Estrutural- DF.
§ único – A AMPSL poderá ter um regimento interno ou resoluções que, aprovados pela Assembleia Geral, irão determinar o seu
funcionamento.
§  1º  Constitui  a  AMPS em uma entidade de  assessoramento  que  presta serviços  e  executa projetos  e  programas,  voltados,
prioritariamente  para  o  empoderamento  social  das  mulheres,  especialmente  as  mulheres  da  Santa  Luzia,  e  também  de
movimentos e organizações sociais, promovendo cursos de formação e capacitação de lideranças, desenvolvendo ações de inclusão
social, promoção da cidadania para ao enfrentamento das desigualdades sociais e de gênero, junto as população em situação de
vulnerabilidade.
§  2º  A AMPSL não distribui  entre  os  seus  associados,  diretores,  ou doadores,  eventuais  excedentes operacionais,  brutos  ou
líquidos, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades,
e que os aplica integralmente na consecução do respectivo objeto social.
§ 3º A AMPSL poderá celebrar contratos, Termo de Parceria, Termo de Fomento, Termo de Cooperação e Acordo de Cooperação
e congêneres com instituições ou entidades de direito público ou privado, nacionais ou internacionais, e principalmente, com
universidades de forma a fortalecer ações de acordo com o objetivo da AMPSL no território do DF.
§ 4º A AMPSL tem sede e foro em Brasília/DF, tendo como área de atuação em todo o território brasileiro, podendo se constituir
em outras unidades de representação, quantas forem necessárias em quaisquer localidades do país e no exterior de seus interesses
e objetivos. 

CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS SOCIAIS E DAS ATIVIDADES

SEÇÃO I
DOS OBJETIVOS SOCIAIS

Art.  2º  -  AMPSL tem como objetivos:  defender os  direitos  das  mulheres,  contribuindo para  o  empoderamento  social  e  ao
enfrentamento das desigualdades sociais e de gênero, assim como todas as formas de discriminação e preconceito de raça, cor e
etnia, idade, e todas as formas de abuso e violência contra as mulheres, que vivem em situação de vulnerabilidade social, em
especial, as mulheres da Santa Luzia, promovendo ações que fortaleçam os seus direitos humanos e de cidadania em todas as
dimensões da vida, social, econômica, ambiental, político, cultural e ético. 
§ 1º - Para atender a este fim, a AMPSL atuará no desenvolvendo de ações intersetoriais no âmbito das políticas públicas em
diálogo com a assistência e proteção social, saúde, educação, cultura, inclusão digital e geração de renda. 

Para a consecução de suas finalidades, a AMPSL desenvolverá as seguintes atividades:
I.  Observado o princípio da universalização dos serviços em seu respectivo âmbito de atuação, a AMPSL tem como missão
promover e desenvolver o bem de todos com equidade, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras
formas de discriminação (art. 3º, item IV da Constituição Federal), valorizando pessoas e grupos de pessoas; cultivando a ação, a
participação, a integração na sociedade e, para a aplicação dos recursos públicos, a gestão dos bens públicos e em todas as demais
ações  a  observância  dos  princípios  da  legalidade,  da impessoalidade,  da  moralidade,  da  publicidade,  da economicidade,  da
razoabilidade e da eficiência.
II. Defender os direitos das mulheres no que diz respeito à integridade física e à liberdade individual de decisão sobre as questões
sexuais e reprodutivas.
III. Defender os direitos das mulheres promovendo ações para aumentar a visibilidade da participação social, fortalecendo suas
possibilidades e ampliando a entrada nos espaços de participação e representação, decisão e controle social das políticas públicas.
IV. Promover a organização de grupos de mulheres urbanas e rurais para o fortalecimento de vínculos, tais como, ações voltadas
para o acolhimento,  aconselhamento  e  orientação psicológica,  às  mulheres  vítimas de  diversas formas  de abuso  e  violência
doméstica, sexual, assédio moral;
V. Promover a criação de espaços comunitários, tais como bibliotecas comunitárias, utilizando tecnologias digitais, computadores
com acesso à internet, espaço para oficinas e consultorio de primeiros socorros e atendimento psicológico.
VI. Promover a criação de espaços de estudo, pesquisa e cursos para promover a autogestão, a geração de trabalho e renda, e a
comercialização de seus produtos.
VII. Promover cursos de capacitação técnica ou profissionalizante, e de formação para fortalecer a atuação de acordo com as suas
necessidades e interesses das mulheres comunidade da Santa Luzia.
VIII. Promover a economia solidária, que rege com os princípios da inclusão social, da igualdade e da solidariedade, opostos
àqueles com interesses individual e competitivo.
IX. Promover assessoria técnica e de gestão a grupos produtivos e empreendimentos de Economia Solidária.
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X. Promover o desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza.
XI. Incentivar e fomentar modelos de autogestão socioprodutivas e alternativas de produção para a geração de trabalho e renda
para as mulheres, principalmente, as mulheres que vivem em situação de vulnerabilidade social.
XII.  Promover a  Educação Infantil,  primeira etapa da educação básica que compreende  da  Creche  a  Pré-Escola  e  Ensino
Fundamental nos termos do que dispõe as Leis nº 9.394/96-LDB, 10.172/01-PNE, bem como a Educação de Jovens e Adultos, de
cursos preparatórios e profissionalizantes e parcerias com instituições de ensino superior. 
XIII. Promover e incentivar atividades voltadas para esporte, lazer e cultura. 
XIV. Promover a defesa e conservação do patrimônio histórico artístico e cultural.
XV. Promover a defesa do direito ou interesse difuso por um ambiente saudável e sustentável para a promoção do bem-estar
social da população, e a responsabilização dos que causarem danos a este, assim como a indenização para pessoas que sofrerem
danos causando impactos à saúde, físico, mental e emocional.
XIV. Apoiar as reivindicações dos direitos sociais fundamentais para o desenvolvimento humano, tais como, a educação, a saúde,
a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à
infância, a assistência aos desamparados, na forma do dispositivo previsto na Constituição Federal de 1988.
XV. Promover o cooperativismo e associativismo por meio de parcerias: cursos de formação, no âmbito da saúde, assistência
social, proteção social, educação popular ou social e as demais atividades que forem pertinentes. 
XVI.  Promover a  preservação,  defesa  e  conservação do  meio  ambiente,  a  gestão  de  recursos  hídricos  e  o  desenvolvimento
sustentável.  
XVII. Incentivar a promoção do voluntariado.
XVIII. Promover a ética, a paz, a cidadania, os direitos humanos, a democracia e os demais valores universais. 
XIX. Promover a segurança alimentar e nutricional.
XX. Promover por meios efetivos para reprimir quaisquer atos de abuso, violência e crueldade praticados contra às mulheres,
conforme determina os dispositivos da Lei nº 11.340 de 07 de Agosto de 2006.
XXI. Promover a proteção dos interesses individuais homogêneos, coletivos e difusos relativos às mulheres visando combater a
discriminação sexista visando o bem-estar e a proteção social das mulheres.
XXII. Promover por meios efetivos para reprimir os atos de abuso e crueldade praticados contra animais c/c os dispositivos da
Lei n. 9.605/98 e demais leis e regulamentos Federais, Estaduais e Municipais, na parte que ampara os animais. 
§ único – A AMPSL não tem caráter religioso, político-partidário ou paramilitar, nem incentiva a prática de filosofias contrárias
aos princípios da Constituição Federal de 1988.

SEÇÃO II
DAS ATIVIDADES

Art. 4º - Para a consecução de seus objetivos sociais, a AMPSL poderá desenvolver atividades no sentido de: 
I – Executar, diretamente, projetos, programas, planos de ações correlatos, por meio da doação de recursos físicos, humanos e
financeiros ou ainda pela prestação de serviços intermediários, de apoio a outras organizações sem fins lucrativos e a órgãos do
setor público que atuem em áreas afins; 
II - Criar e manter órgãos, instituições ou estabelecimentos de qualquer natureza, com ou sem personalidade jurídica própria,
necessários ao desempenho institucional, no campo da produção e distribuição de bens e na prestação dos serviços inerentes aos
seus objetivos; 
III – Conveniar-se ou associar-se, por meio de convênios, contratos, acordos, termos de parcerias, protocolos de intenção e outros
instrumentos  similares,  gratuitos  ou  onerosos,  a  outras  pessoas  físicas  ou  jurídicas,  nacionais  ou  estrangeiras,  públicas  ou
privadas, inclusive cooperativas de produção e consumo, para o cumprimento de seus objetivos; 
IV – Promover intercâmbios para o empoderamento social das mulheres de acordo com as necessidades e interesse no âmbito das
políticas públicas entre as Instituições congêneres do país ou estrangeiras.
V – Promover eventos, reuniões, encontros de natureza festiva ou não, pugnando pela união de seus associados, a interação e o
congraçamento com a comunidade, no âmbito de seus objetivos.

CAPÍTULO III
DOS ASSOCIADOS, SEUS DIREITOS, DEVERES E PENALIDADES

SEÇÃO I
DOS ASSOCIADOS

 
Art. 5º – A AMPSL tem as seguintes categorias de associados: 
I - Fundadores; 
II - Efetivos; 
III - Apoiadores; 
IV - Beneméritos. 
§ 1º – A admissão de associados é ilimitada e equânime, bem como, independe de quaisquer distinções em razão de raça, cor, sexo,
etnia, nacionalidade, profissão, idade, credo religioso ou ideologia política, nos termos da lei. 
§ 2º - São considerados associados fundadores os signatários da Ata de Fundação da AMPSL. 
§ 3º - São considerados associados efetivos, as pessoas físicas, aprovadas pela Assembleia Geral, que participam da Assembleia
Geral da AMPSL, podendo votar e ser votado; 
§ 4º - São considerados associados apoiadores as pessoas físicas e jurídicas, aprovadas pela Assembleia Geral ou pela Diretoria
Executiva, que, voluntariamente, ingressem na AMPSL e contribuam, de alguma forma, para o desenvolvimento das atividades e
das ações da AMPSL.  
§ 5º - São considerados associados beneméritos, aquelas pessoas físicas e jurídicas que, promovem benefícios através de doações
consideráveis  ou serviços relevantes a AMPSL, sendo reconhecidas e homenageadas como tal,  pela instituição,  por meio da
Diretoria Executiva. 
§ 6º - A admissão de novos associados dar-se-á a qualquer tempo.
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§ único – Serão admitidos como associados apoiadores pessoas físicas ou jurídicas, cuja admissão haja sido homologada pela
Diretoria, que queiram acompanhar e apoiar as ações da associação e possam contribuir para os objetivos da entidade.

SEÇÃO II

DOS DIREITOS DOS ASSOCIADOS

Art. 6º - São direito dos associados: 
I – Receber todas as informações inerentes às atividades da AMPSL. 
II – Participar dos programas desenvolvidos pela AMPSL, de acordo com cada planejamento e regulamento. 
III – Participar das reuniões da Assembleia Geral. 
IV – Votar em todas as deliberações da Assembleia Geral e ser votado para os cargos eletivos. 
V– Os associados podem solicitar desligamento da AMPSL, por escrito, nos termos do artigo 5º, inciso XX, da Constituição da
República Federativa do Brasil. 
§ único – As disposições previstas no Inciso IV do presente artigo são privativas das associadas fundadoras e efetivas. 

SEÇÃO III

DOS DEVERES DOS ASSOCIADOS
Art. 7º – São deveres dos associados: 
I – observar este Estatuto, o Regimento Interno as decisões da Assembleia Geral, bem como, os regulamentos definidos pelos
órgãos da AMPSL; 
II – comparecer às reuniões da Assembleia Geral; 
III – colaborar para que a AMPSL cumpra com a finalidade pelo qual foi criada;
IV – manter conduta ética e moral compatível com a natureza da instituição, zelando pelo bom nome e conceito da AMPSL,
cooperando para o seu desenvolvimento e prestígio perante a sociedade; 
V – estar em dia com as suas obrigações pecuniárias junto à organização e seus órgãos ou instituições mantidas ou conveniadas.
§ único – Os Direitos dos associados previstos neste Estatuto são pessoais e intransferíveis.

SEÇÃO IV

DAS PENALIDADES

Art. 8º - Os associados que não cumprirem as determinações do presente estatuto estão sujeitas as penalidades de advertência e
destituição, ou exclusão, em todos os casos, dado o amplo direito de defesa e o contraditório, nos termos do inciso V do artigo 5º
da Constituição da República Federativa do Brasil, obedecendo ao procedimento regulamentado no Regimento Interno. 
§ 1º - São penas passíveis de suspensão ou exclusão de associado, nos seguintes casos: 

a) Quando houver descumprimento dos deveres contidos nos incisos I a V do artigo anterior. 

 b) Quando o associado atacar a moral ou fisicamente da instituição,  ou com suas ações, intentar,  deliberadamente,
contra as atividades da AMPSL tentando impedi-las. 

CAPÍTULO IV

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Art. 9º – São Órgãos de deliberação, fiscalização e gestão da AMPSL: 
I. Assembleia Geral, 
II. Diretoria Executiva.
III. Conselho Fiscal

SEÇÃO I
DA ASSEMBLEIA GERAL

Art.  10 – A Assembleia Geral  é  o  Órgão soberano da administração,  de natureza deliberativa,  constituída pelos associados
fundadores e efetivos em pleno gozo dos seus direitos e prerrogativas. 
Art. 11 – Compete a Assembleia Geral: 
I – aprovar na forma do estatuto, os atos e sugestões da Diretoria ou de associados, fixando as normas e diretrizes básicas das
estruturas organizacional e operacional, necessárias à consecução dos objetivos e finalidades da AMPSL, bem como à gestão de
suas atividades; 
II – eleger, no ano fiscaal de 2022 os detentores de cargos e postos da Diretoria e do Conselho Fiscal, com mandato de 04 (quatro)
anos; 
III – destituir,  demitir ou excluir os membros da Assembleia Geral,  do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva,  na forma
prevista neste Estatuto e no Regimento Interno; 
IV– no âmbito da Diretoria Executiva, criar diretorias setoriais, bem como assessorias técnicas, definindo suas atribuições e
nomeando cada titular; 
V – aprovar a celebração de convênios, contratos, acordos, convenções e outros instrumentos similares, com pessoas físicas ou
jurídicas, nacionais ou estrangeiras, públicas ou privadas; 
VI – após o encerramento do exercício fiscal,  aprovar o Relatório Anual de atividades,  o Balanço e as Contas da Diretoria
Executiva,  precedidos  de  parecer  favorável  do  Conselho  Fiscal,  dando  publicidade  por  meio  eficaz,  incluindo  as  certidões
negativas de débitos do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS e do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço – FGTS,
colocando-os à disposição, para exame, por qualquer cidadão. 
VII – apreciar e deliberar sobre os balancetes mensais de receita e despesa e o parecer trimestral do Conselho Fiscal, bem como, o
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acompanhamento da dotação orçamentária. 
VIII – aprovar a Proposta Orçamentária anual, bem como, o remanejamento de verbas necessárias, no âmbito do orçamento
aprovado, por solicitação da Diretoria Executiva; 
IX – apreciar e deliberar, em grau de recurso ou de reclamação, os atos da Diretoria Executiva.
X – aprovar a alienação permuta e gravame de bens patrimoniais, ouvido o Conselho Fiscal.
XI – aprovar o Regimento Interno e suas alterações; 
XII – mediante proposta da Diretoria Executiva ou de 1/5 (um quinto) dos membros da Assembleia, aprovar a proposta de
alteração, emenda ou reforma do presente Estatuto; 
XIV – definir a remuneração de seu pessoal e aprovar o quadro de cargos e salários do AMPSL e seus órgãos e estabelecimentos
mantidos, estabelecendo as suas atribuições. 
XV - definir os valores de contribuição dos associados e outras contribuições de terceiros,e de doações sob a forma de um FUNDO
ROTATIVO SOLIDÁRIO a ser administrado como fundo de investimento para os projetos da Associação. 
XVI – aprovar a dissolução da AMPSL.
XVIII – resolver os casos omissos no presente Estatuto e no Regimento Interno. 
§ 1º – Do Relatório Anual de Atividades deverá constar as finalidades estatutárias, objetivos alcançados, origem dos recursos
utilizados, infraestrutura e identificação de cada serviço, projeto, programa, benefício executado. 
§ 2º – A eleição de que trata o inciso II deste artigo, será realizada no primeiro trimestre de 2022 quadrienalmente, e a posse dos
eleitos dar-se-á na mesma Assembleia. 
§ 3º – Em consonância com o parágrafo único do artigo 4º da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, é permitida a participação de
servidor público ou ocupante de função pública na composição de conselho ou diretoria da AMPSL. 
§ 4º – A Assembleia Geral Ordinária reunir-se-á no mês de novembro de cada ano, por convocação do Presidente da Diretoria
Executiva ou por 1/5 (um quinto) de seus membros, com direito a voto ou, ainda, por 2/3 (dois terços) dos membros do Conselho
Fiscal, com a antecedência mínima de 10 (dez) dias de sua realização, mediante Edital afixado no mural da sede da instituição
acrescido de comunicação eletrônica e virtual. 
§ 5º– A Assembleia Geral Extraordinária reunir-se-á a qualquer tempo, quando convocada pelo (a) Presidente da Diretoria
Executiva ou por 1/5 (um quinto) dos seus membros com direito a voto, com a mesma antecedência e da mesma forma disposta no
parágrafo anterior, para tratar de assuntos específicos de sua pauta, obrigatoriamente contida no Edital de Convocação. 
§ 6º – A Assembleia Geral somente deliberará com a presença da maioria de seus membros com direito a voto (metade mais um),
em primeira convocação e com qualquer número de seus membros com direito a voto em segunda convocação, que se dará após
30 (trinta) minutos da primeira convocação. 
§ 7º – As matérias constantes dos incisos III, XIII e XVI do presente artigo, são privativas da Assembleia Geral Extraordinária
especialmente convocada para o fim previsto, com o mesmo quórum fixado no parágrafo anterior. 
§ 8º – Em caso de vacância de quaisquer postos ou cargos da Diretoria Executiva, a Assembleia Geral elegerá um novo Diretor ou
Conselheiro para o cargo vago, para cumprimento do restante do mandato. 
§  9º  –  Na destituição dos  membros da Assembleia Geral,  e  da Diretoria Geral  e  assegurado o amplo direito de defesa e  o
contraditório. 

SEÇÃO II
DA DIRETORIA EXECUTIVA 

Art.  13 - A Diretoria Executiva da AMPSL, é constituída por um(a) Presidente,  por um(a) Vice Presidente,  por um(a) 1º(ª)
Tesoureiro(a),  por  um(a)  2º(ª)  Tesoureiro(a),  por  um(a)  1º(ª)  Secretário(a)  e  (  2º)  secretário(a),  eleitos  e  empossados  pela
Assembleia  Geral  dentre  seus  associados  fundadores  e  efetivos,  com  mandato  de  03  (três)  anos,  permitida  a  reeleição  e
recondução para todos os cargos. 
Art. 14. São atribuições da Diretoria Executiva: 
I – exercer a administração direta da AMPSL, executando as suas atividades nos termos da lei, deste Estatuto, do Regimento
Interno e das decisões da Assembleia Geral; 
II – aprovar normas operacionais e administrativas necessárias às atividades da AMPSL, através de portarias. 
III  –  encaminhar  à  Assembleia  Geral  a  proposta  de  celebração  de  convênios,  contratos,  acordos,  convenções  e  outros
instrumentos similares, com pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, públicas ou privadas. 
IV – encaminhar as tesoureiras, mensalmente, a Prestação de Contas, contendo os balancetes e documentos comprobatórios, com
os devidos esclarecimentos e justificativas e, anualmente, o Balanço Patrimonial, para análise, mantendo, a escrituração contábil
de receita e despesa, com as formalidades capazes de assegurar a sua exatidão.
V– elaborar, anualmente o Relatório de Atividades para apreciação da Assembleia Geral. 
VI – elaborar a Proposta Orçamentária para o Exercício seguinte, bem como o remanejamento de verbas necessárias, no âmbito
do orçamento fixado, para aprovação da Assembleia Geral. 
VII – autorizar a aplicação de recursos financeiros, determinando a forma de investimento, bem como, definir os valores de
contribuição dos associados e outras contribuições de terceiros, respeitada a previsão orçamentária. 
VIII – autorizar, ad referendum da Assembleia Geral a alienação, permuta e gravame de bens patrimoniais. 
IX – elaborar o Regimento Interno e suas alterações, para aprovação da Assembleia Geral. 
X – propor à Assembleia Geral o quadro de cargos da Diretoria, de Diretorias Setoriais, de Assessorias Técnicas e das demais
áreas da AMPSL e seus órgãos mantidos. 
XI – admitir e desligar os associados contribuintes, atualizando o rol dessa categoria, na forma do Regimento Interno. 
XII – propor à Assembleia Geral a alteração, emenda ou reforma deste Estatuto e a dissolução da AMPSL.  
XIII - dar todo o suporte administrativo e técnico necessário para o desempenho das atribuições da Assembleia Geral. 
XIV - resolver os casos omissos no presente Estatuto, no Regimento Interno e matérias não deliberadas pela Assembleia Geral.
§ único - As normas de Prestação de Contas, de que trata o inciso IV do presente artigo, deverão conter, no mínimo: 

 a) a observância dos princípios fundamentais de contabilidade e das Normas Brasileiras de Contabilidade; 

b) que se dê publicidade, por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercício fiscal, ao relatório de atividades e das
demonstrações  financeiras  da  entidade,  incluindo-se  as  certidões  negativas  de  débitos  junto  ao  INSS  e  ao  FGTS,
colocando-os à disposição para exame de qualquer cidadão; 
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Art. 15 - Compete ao Presidente: 
I – gerenciar a administração geral da AMPSL respeitada as disposições deste Estatuto, do Regimento Interno, as deliberações da
Assembleia Geral e as decisões da Diretoria. 
II – representar a AMPSL ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, em todos os atos, podendo delegar atribuições, em casos
específicos, bem como, constituir mandatários e procuradores. 
III - expedir normas operacionais e administrativas necessárias às atividades da AMPSL, através de portarias.
IV – convocar e presidir as reuniões da Assembleia Geral e da Diretoria Executiva, nos termos do Regimento Interno. 
V – dar posse aos eleitos dos cargos da Diretoria Executiva ou delegar que alguém promova este ato.
VI – manter contatos e desenvolver ações junto a pessoas físicas e jurídicas, nacionais ou estrangeiras, públicas ou privadas para
obtenção de recursos, através de subvenções, doações, empréstimos ou outras modalidades de ativos. 
VII – admitir, promover, transferir e dispensar empregados da AMPSL, em consonância com o Plano de Cargos e Salários ou
mediante determinação da Assembleia Geral. 
VIII  –  abrir,  movimentar e  encerrar contas  bancárias,  assinar e  endossar cheques,  bem como outras  ordens  e  requisições
bancárias, isoladamente ou em conjunto com o 1º Tesoureiro. 
IX – nomear, interinamente, diretores e assessores, na falta ou impedimento de quaisquer deles, criar diretorias e assessorias
setoriais e nomear seus titulares, ad referendum da Assembleia Geral. 
§  único  -  Compete  ao  Vice-Presidente  assessorar o Presidente,  auxiliá-lo  em suas  atividades  e  substituí-lo  em suas faltas  e
impedimentos e sucedê-lo em caso de vacância do cargo. 

III
CONSELHO FISCAL

 
Art. 16- Compete ao 1º Tesoureiro: 
I – gerenciar e controlar os recursos, direitos e obrigações financeiras da AMPSL; 
II – supervisionar e fiscalizar os procedimentos contábeis e controle de receita e despesa. 
III – guardar sob sua responsabilidade e prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados, através do movimento diário de
caixa, do balancete mensal e do Balanço anual da AMPSL.
IV – supervisionar a elaboração da proposta orçamentária para cada exercício, bem como do relatório anual de atividades. 
V – exercer a cobrança de contribuições, donativos ou rendas devidas a AMPSL ia Geral ou pela Diretoria Executiva.  
VII  –  abrir,  movimentar  e  encerrar  contas  bancárias,  assinar  e  endossar cheques,  bem  como outras  ordens  e  requisições
bancárias, em conjunto com o Presidente da Diretoria Executiva. 
VIII - exercer outras atribuições definidas no Regimento Interno, pela Assembleia Geral ou pela Diretoria Executiva. 
§ único - Compete ao 2º Tesoureiro auxiliar o 1º Tesoureiro em suas atividades, substituí-lo em suas faltas e impedimentos e
sucedê-lo em caso de vacância do cargo. 
Art. 17 - Compete ao 1º Secretário: 
I - Secretariar as reuniões da Assembleia Geral e da Diretoria Executiva, lavrando as atas e dando conhecimento aos membros
dos expedientes recebidos e enviados; 
II – redigir as correspondências a serem expedidas em nome da AMPSL, tanto internas quanto externas; 
III – organizar e controlar o quadro de associados; 
IV  –  gerenciar  o  setor  de  recursos  humanos,  supervisionando  os  direitos  e  deveres  dos  empregados,  propondo  admissão,
promoção, transferência, licença, punição e dispensa, com anuência do Presidente; 
V – assistir e supervisionar os contratos, convênios e demais instrumentos referentes às atividades da AMPSL; 
VI – exercer outras atribuições definidas no Regimento Interno, pela Assembleia Geral ou pela Diretoria Executiva. 
§ único - Compete ao 2º Secretário auxiliar o 1º Secretário em suas atividades, substituí-lo em suas faltas e impedimentos e
sucedê-lo em caso de vacância do cargo. 

CAPÍTULO V
DAS FONTES DE RECURSOS E DO PATRIMÔNIO

SEÇÃO I
DAS FONTES DE RECURSOS

Art. 18 – São fontes de recursos da AMPSL: 
I – receitas advindas de contribuições de seus associados, definidas pela Diretoria Executiva; 
II – doações, legados, auxílios e contribuições de qualquer natureza; 
III – recursos oriundos de Termo de Parceria previsto na Lei nº 9.790/99; 
IV – recursos obtidos por força de convênios, contratos, acordos, protocolos de intenções e de demais ajustes, provenientes de
pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras; 
V – rendimento de qualquer natureza que venha a ser auferido como remuneração de aplicação de seu patrimônio; 
VI – receitas decorrentes de valores residuais advindos da promoção de eventos,  publicações,  direitos  autorais ou de outras
origens similares; 
VII – receitas oriundas de emendas e subvenções sociais dos organismos governamentais. 
§ 1º - A AMPSL aplica todas as subvenções e doações recebidas, exclusivamente, nas finalidades a que estejam vinculadas. 
§ 2º - A AMPSL aplica integralmente suas rendas, recursos e eventual resultado operacional na manutenção e no desenvolvimento
dos objetivos institucionais, no território nacional. 

SEÇÃO II
DO PATRIMÔNIO

Art. 19 – O patrimônio da AMPSL é constituído de: 
I – bens móveis e imóveis que venham ser adquiridos pela instituição ou doados por pessoas físicas e jurídicas.
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II – eventual superávit acumulado nos exercícios anteriores.
III – outros valores não monetários que caracterizem bens patrimoniais. 
§ 1º - A AMPSL não distribui bens ou parcela do patrimônio líquido em qualquer hipótese, inclusive em razão de desligamento,
retirada ou falecimento de associado ou membro da entidade. 
§ 2º- A AMPSL não distribui resultados,  dividendos,  bonificações,  participações ou parcela de seu patrimônio,  sob nenhuma
forma ou pretexto. 

CAPÍTULO VI
DA DISSOLUÇÃO DA ENTIDADE

Art. 20 – A AMPSL pode ser dissolvido: 
I – administrativamente, por decisão de sua Assembleia Geral. 
II – judicialmente, por ação do Ministério Público ou de qualquer interessado. 
§ 1º - A dissolução administrativa depende da manifestação direta e consensual da Assembleia Geral, reunida nos termos do
Inciso XVI e parágrafos 5º e 6º do artigo 11 do presente Estatuto. 
§ 2º - Em caso de dissolução da AMPSL, o respectivo patrimônio líquido remanescente será transferido a outra pessoa jurídica
qualificada nos termos da Lei nº 9.790/99, que tenha, preferencialmente, o mesmo objeto social, por decisão da Assembleia Geral,
ou, na falta de pessoa jurídica com estas características, ao Estado. 
§  3º  -  Dissolvida a entidade,  os procedimentos obedecerão às exigências do Código Civil,  do Código de Processo Civil  e de
legislação complementar pertinente. 

CAPÍTULO VII 
DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

SEÇÃO I 
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 
Art. 21 – Em razão da reforma estatutária, bem como, a alteração na Estrutura Organizacional contida no presente Estatuto, os
mandatos dos dirigentes eleitos em (inserir data) encerram na presente data. 
Art. 22 - Os componentes dos cargos eletivos da Estrutura Organizacional, eleitos na presente Assembleia Geral Extraordinária,
terão o seu mandato fixado até o mês de JUNHO de 2024. 
Art. 23 – Durante o período de elaboração do Regimento Interno da AMPSL, o Presidente da Diretoria Executiva poderá utilizar-
se de portarias, de que trata o inciso II do art.15, combinado com o inciso III do artigo 16 do presente diploma estatutário, para
dispor sobre  matérias  de natureza  regimental,  inclusive  a  criação de Diretorias  Setoriais  e  Técnicas e  a nomeação de seus
titulares, respeitadas as disposições em contrário da Assembleia Geral. 
SEÇÃO II 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 24 – Os Associados, os Conselheiros e os Dirigentes não respondem solidariamente, nem mesmo subsidiariamente, pelas
obrigações contraídas pela AMPSL. 
Art. 25 – Os Associados, os Conselheiros e os Dirigentes não respondem solidariamente, nem mesmo subsidiariamente, pelas
obrigações contraídas pela AMPSL. 
Art. 26 - Os membros da Diretoria respondem civil e penalmente pelos prejuízos que causarem, em virtude de malversação de
recursos, desvios de recursos ou quaisquer outras ações caracterizadas como fraudulentas, bem como, violação às Leis, a  este
Estatuto e ao Regimento Interno, proporcionalmente a responsabilidade objetiva de cada um dos responsáveis. 
Art. 28 – Caso da AMPS venha obter recursos públicos por força de qualificação como organização da sociedade civil de interesse
público, havendo a perda da referida qualificação, o acervo patrimonial adquirido com recursos públicos, durante o período da
qualificação, bem como, os excedentes financeiros decorrentes de suas atividades, serão transferidos a outra pessoa jurídica que
tenha a mesma qualificação, preferencialmente que tenha o mesmo objeto social. 
Art. 30 – O exercício fiscal da A AMPS coincidirá com o ano civil. 
Art. 31– O presente Estatuto foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária, entrando em vigor na data de seu registro (        )
no Cartório de Ofício de Registro de Pessoas Jurídicas de (nome do cartório e endereço), tendo efeito consolidado, revogando-se
as disposições em contrário. 
Brasília/DF, (Inserir a data). 
Valquíria Presidente,           Secretária    – 
V – ELEIÇÕES As (inserir o horário, dia, mês e o ano) compareceram no endereço                                (endereço da sede) DF
fundadoras e representantes da Associação Mulheres Poderosas da Santa Luzia com intuito de aprovar o Estatuto social AMPSL.
O presente estatuto foi aprovado pela assembleia geral extraordinária realizada no dia (data). Na qual também se deu a eleição
da primeira Diretoria executiva, para mandato de  3 (três) anos, entrando em vigor na data de seu registro, que se deu por
unanimidade de votos, ficando assim constituídos: 
I - DIRETORIA EXECUTIVA – Presidente: Valquíria.... brasileira, solteira, inserir a atividade, CI/RG nº            , CPF sob o nº
, Quadra             (CEP) –       /DF; Vice-Presidente:   , brasileira, casado, técnico em analise clinica bucal CI/RG nº             /DF,
CPF sob o nº                      , residente e domiciliada                                   (CEP                 ) – Brasília/DF; 1ª  Tesoureira –
, brasileira, solteira,          , CI/RG nº                 , CPF sob o nº                     residente e domiciliada                                      (CEP
) –           /DF; 2ª Tesoureira:                           brasileira, solteira, Baba , CI/RG                           DF, CPF sob o nº                         ,
residente e domiciliada à                      (CEP                   ) –             /DF; 1ª Secretária:                           , brasileira, solteira, inserir
atividade ou profissão , CI/RG nº                        /DF, CPF sob o nº                       , residente e domiciliada                /DF;–
Brasília/DF; 2ª Secretaria:           , solteira,                 CI/RG                                /DF CPF sob                         /DF CEP                  .
I – ENCERRAMENTO – Às (horário) a Presidente declarou encerrada a presente Assembleia Geral Extraordinária e, nada mais
havendo a ser tratado,             – Secretária desta assembleia, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada pelo plenário, será
assinada pela Presidente, Valquíria, contendo, ainda, a assinatura de todos os presentes em folha anexa à presente ata. 

1. Valquíria ... -PRESIDENTE ----------------------------------------------------------------- 
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Relatório Seminário/Oficina  Parceria com a área de políticas de saúde/SUS, um espaço de 
“colaboratório” para o projeto com o Projeto TSS – Território Saudável e Sustentável pela 
Fiocruz/DF. 

Esta atividade do projeto FUNDOS ROTATIVOS SOLIDÁRIOS foi realizada com a FIOCRUZ-DF. A
Agenda Comum foi definida em torno com ações integradas entre as Instituições de Pesquisa, Ensino e
Extensão: Fiocruz Brasília, INCUBADORA/ITCP/UNB e o Coletivo de Mulheres Poderosas da Santa
Luzia Cidade Estrutural-DF.

Objetivo: Formalizar o Coletivo de Mulheres Poderosas da Santa Luzia como Associação com CNPJ
para registrá-las na Cooperativa Central Base de Apoio ao Sistema ECOSOL.
Site da Ecosol com informações sobre cooperativismo: https://bit.ly/3mEcrBG

FASE 1: Formalização dos três passos necessários para criação da ASSOCIAÇÃO MULHERES
PODEROSAS Ecosol:

Elaborar um estatuto com ata e registro com CNPJ.

FASE 2: Dinâmicas de mobilização:
Encontros virtuais as Mulheres Poderosas para coletar dados necessários para o cadastramento;

FASE 3: APÓS A CRIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO 
 Planejamento das ações para dar continuidade a mobilização;
Cursos  com  certificação  da  Fiocruz  Brasília  em  parceria  com  a  UnB para  a  qualificação  e  a

preparação das integrantes do Coletivo de MULHERES PODEROSAS em 3 frentes de atuação:
i. fortalecimento da capacidade de comercialização; ii. melhorias da capacidade produtiva como
coletivo de trabalho associado; e iii. articulações propositivas com demandas e estruturas junto
ao movimento ECOSOL e  Banco Comunitário Estrutural.

Integrar as ações  em Rede -  Promover o interacionismo sociotécnico no Radar de Territórios
Covid-19 DF da PICAPS:

(Fiocruz Brasília com o Núcleo de Políticas Ciência, Tecnologia, Sociedade - NP+CTS (Altos Estudos
CEAM- UnB);  Núcleo de Políticas Ciência, Tecnologia, Sociedade - NP+CTS (Altos Estudos CEAM-
UnB) e o Grupo de Pesquisa +  OBMTS - Observatório Movimento pela Tecnologia Social na América
Latina). http://npcts.unb.br/
Projetos associados: Incubadora Tecnológica de Cooperativas Sociais  e Observatório do Movimento
pela Tecnologia Social. http://itcpunb.org/

(10 Novembro de 2019)  A oficina começou  às 8 horas com um lanche para interação informal dos

participantes, e contou com a presença de 34 participantes sendo 7 pessoas da comunidade.

http://itcpunb.org/
http://npcts.unb.br/
https://bit.ly/3mEcrBG
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A abertura do seminário ocorreu uma hora depois, com a fala do Wagner Martins (Fiocruz) e do

Paulo Sellera  (Secretário da Saúde-DF) que apresentaram a proposta  do seminário e seus objetivos

“construção  de  um  Projeto  Participativo  para  uma  estrutural  Saudável  e  Sustentável”  termo  de

cooperação entre SES-DF e Fiocruz. Alinhando as estratégias de atuação no território, criando um radar

quase automático e em tempo real de participação e vigilância:  coletar-tratar-analisar  para e com a

comunidade as informações.Para  isso os objetivos a serem desenvolvidos foram:

1.Ativar redes sociotécnicas para a implementação de uma abordagem de monitoramento e

avaliação cooperativa de situações de risco e vulnerabilidade social e ambiental do Território,

tendo  a  perspectiva  de  torná-lo  Saudável  e  Sustentável,  à  partir  da  referência  do  novo

processo de produção local e a Agenda 2030 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável;

2.Implantar métodos, tecnologias, parâmetros e indicadores para diagnósticos e mapeamento

de situações de risco e vulnerabilidade social e ambiental local;

3.Delinear Sistema interativo de análise, monitoramento e avaliação dos Territórios com a

participação dos cidadãos locais;

4.Realizar  ativação  de  redes  sociotécnicas  dos  atores  locais  para  a  mensuração  dos

determinantes de saúde em articulação com os ODS;

5.Pactuar  metodologias  para  a  capacitação  dos  atores  locais  para  uso  da  inteligência

cooperativa na governança interativa dos territórios.
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Por que o Território Estrutural?

O contexto histórico da Estrutural é peculiar já que a cidade cresceu em torno do lixão, por ser muito

próxima do plano piloto, e possuir uma quantidade significativa de projetos de pesquisas desenvolvidos

pela  UnB,  seu  território  é  estratégico  para  consolidarmos  uma  ação  no  qual  potencializaríamos  a

informação obtida neste campo e transformaríamos em conhecimento para a gestão pública. Isso não

seria só de uma única via, a proposta é criarmos uma metodologia vigilância participativa, na qual a

comunidade participasse ativamente, em um processo de retroalimentação entre gestão pública, pesquisa

e território.

A Subsecretaria  do  Meio  Ambiente  Elisa  Meirelles  falou  sobre  os  projetos  da  Secretaria  do  Meio

Ambiente  desenvolvido  na  Estrutural  depois  do  fechamento  do  lixão  e  suas  consequências  para  a
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população  que  depende  dali  sua  subsistência.
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Logo após da abertura apresentaram o Professor Dr. Ricardo Neder e a Professora Dra. Natalia

parceiros importantes que demostraram o potencial de conhecimento que Universidade de Brasília-UnB

produz  sobre  o  território  da  Estrutural.  A Professora  Dra.  Natalia  da  Faculdade  de  Arquitetura  e

Urbanismo falou um pouco sobre a criação do Pólo de Pesquisa da Estrutural na UnB e seu potencial de

conhecimento  gerado  para  a  comunidade.  A última  fala  da  abertura  foi  do  Niro  Barrios  da  rede

conquista, e trouxe a voz da comunidade para o seminário dizendo o quão é importante o conhecimento

acadêmico e da gestão pública a partir da visão da comunidade, das pessoas que ali vivem, trouxe a

importância da mão dupla do conhecimento para solucionar os problemas locais. 

10:30 Após as falas todos se apresentaram, pausa para o café e para interações.

Utilizamos  a  metodologia  café  mundial  para  separar  os  grupos,  quatro  (4)  grupos  foram

formados tendo sua distribuição a participação de membros da Secretaria de Saúde-SES, da Fiocruz e da

comunidade.

As questões orientadoras do debate foram:

Grupo 1: objetivo1- implantar métodos, tecnologias, parâmetros e indicadores para diagnóstico e

mapeamento de situações de risco e vulnerabilidade social e ambiental local.

Como saber os riscos e as vulnerabilidades locais?

No primeiro momento levantar e organizar as informações que temos sobre o território com a

participação  da  comunidade  em  um  processo  de  pesquisa  qualitativa  e  quantitativa.  Mapear  os

equipamentos públicos (unidades de pronto atendimento, hospitais, CRAS, CREA, escolas, e outros...)

que seria levantado por meio de um aplicativo que com georreferenciamento da localidade possibilitasse

os  próprios  moradores  inserirem os  dados,  assim  também pensar  em um diagnóstico  colaborativo

permitisse ações e intervenções concretas no território.

Assim  esse  esforço  criaria  uma  cartografia  social  que  pudesse  gerar  indicadores  de

vulnerabilidade e riscos sociais em um processo retroalimentar. 
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Grupo 2. Objetivo 2- Delinear Sistema interativo de análise,  monitoramento e avaliação dos

territórios com a participação dos cidadãos locais;

Quais estratégias de mobilização social?

Para  uma  mobilização  social  que  permita  a  participação  social,  pensarmos  em  uma  eventos  para

sensibilização  popular  que  seja  mais  horizontal  (corpo-a-corpo),  utilizar  o  mapa  das  desigualdades

INESC,  meios  de  comunicação  comunitário  (carro  de  som/bike/moto),  assim  como  utilizar  meios

divulgação audiovisual e ferramentas digitais para potencializar as mobilizações. Tendo em vista que a

mobilização externa é tão importante como a interna.

As reuniões possam acontecer sempre nas estruturas do território (centros educacionais, centro cultural,

coletivo da cidade, galpão das cooperativas, e outros). Identificar as lideranças em território, e que tenha

reuniões  prévias  com lideranças  antes  das  oficinas  ou  eventos.  Horário  e  abordagem das  reuniões

prévias ás necessidades locais (informações), envolver redes sociais.

Importante também lembrar do processo de capacitação e formação para melhor entendimento do que

são indicadores e para que servem, podendo adequar indicadores técnicos para entendimento popular

com usa de linguagem iconográfica. 

Grupo 3 – objetivo 3: Pactuar metodologias para a capacitação dos atores locais para uso da

inteligência na governança interativa dos territórios;

Qual é a melhor maneira de capacitar as pessoas para interferir nas decisões?

Envolver a comunidade na construção do projeto, por meio da metodologia participativa com a

finalidade de que os pesquisadores e agentes públicos fiquem mais próximo da comunidade, que aja

uma  apropriação  por  parte  da  comunidade.  Identificar  pessoas  da  comunidade  que  apoiem  as

capilaridades do projeto (religiosos, lideranças locais, movimentos sociais...).

Mapeamento do conjunto e troca de saberes, para melhorar a gestão comunitária, no processo de

retroalimentação (continuidade) e acolhimento (pertencimento e afetividade).
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Mapear a comunicação local (rádio comunitária e outras)

Educação  popular  para  apropriação  dos  conceitos  por  parte  da  comunidade  e  por  parte  do

pesquisador para troca de saberes.

Grupo  4  –  objetivo  4:  Realizar  ativação  de  redes  sociotécnicas  dos  atores  locais  para  a

mensuração dos determinantes de saúde em articulação com os ODS.

Qual modelo de governança é mais adequado para o projeto?

O modelo de governança é a possibilidade de estabelece a maior proximidade com comunidade

(trabalhar com pequenos grupos), de forma a reservar espaços com data e horário programado (criar

agenda comum). Que seja pensado a partir dessa proximidade formação de multiplicadores no território,

por meio da residência multiprofissional (saúde metal, violência, gênero, trabalho e renda, saneamento

básico, saúde reprodutiva, saúde homem/mulher, outras). Desenvolver os projetos e programas de forma

participativa e aberta para e com a comunidade.

Depois de encerrado os grupos houve apresentação geral, com alinhamento das discussões e redefinição

de alguns conceitos,  como a  adequação sociotécnica  para  uma linguagem mais  aproximada com a

comunidade.  
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Vale registrar parceria deste projeto com a Agência de Desenvolvimento Econômico e Solidário,

cuja atuação na Estrutural pode ser também associada a parcerias no Santa Luzia! O diagnóstico abaixo

foi redigido pela direção da Agencia, e permite uma visão bem detalhada das formas de resistência, e de

coordenação necessária para articular os empreendimentos economicos solidários. 

O desafio do desenvolvimento sustentável para cidade da Estrutural e os instrumentos das

organizações sociais.

Autoria: Agência de Desenvolvimento Econômico e Solidário

“A história da Estrutural é marcada por uma história de luta. Primeiro, a luta foi pelo direito as pessoas

permanecerem no território conquistado, a segundo, pelo direito de morar com dignidade e atualmente a

luta  é  pelo  direito  de se desenvolver  plenamente,  com amplo  acesso a  direitos  e  de exercitar  uma

cidadania ativa e plena. Para entender essa jornada de luta e a atual situação sócio econômica que se

encontra a cidade da Estrutural, uma das questões centrais para o seu desenvolvimento se coloca como

um novo teste para a sua população ao enfrentar nesse momento o seu maior desafio – o processo final

do fechamento do segundo maior lixão do mundo, situado na cidade e que desde do início marcou e

marca até hoje sua história e identidade.

Para compreender o tamanho do desafio a ser enfrentado, um exemplo atual é o quadro apresentado em

matéria jornalística, recente, feita pelo jornalista Gabriel Luiz, do portal G1-DF, no dia 20/01/2018, em

que o diretor-adjunto do SLU, órgão responsável pelo fechamento do lixão, Silvano Silvério, avaliou

desse modo a situação:  “O Lixão da Estrutural é o segundo maior do mundo. Só perde para o lixão de

Jacarta, na Indonésia. É um problema social muito grande e ambiental da mesma dimensão. Se a gente

partisse para a condição de encerrar o lixão e não realocássemos os catadores, estaríamos criando uma

condição social muito grave”.

Outra  reportagem  publicada,  agora  do  Jornal  Correio  Brasiliense  que  produziu  a  série  de

reportagem: Lixão,  problema  de  todos  nós,  destacou  o  que  segundo  o  doutor  pela  Universidade

Politécnica  de  Madrid  e  coordenador  do  Grupo  de  Resíduos  Sólidos  da  Universidade  Federal  de

Pernambuco, José Fernando Thomé Jucá o dado financeiro e econômico da cadeia do lixo: “O Brasil é o

quinto maior produtor de lixo do mundo. Perde apenas para Estados Unidos, China, Índia e Alemanha –

e completa – o tratamento de resíduos, no setor de limpeza pública, movimenta, em todo o território

nacional, em torno de R$ 30 bilhões e gera cerca de 350 mil empregos, com crescimento de 3% a 5% ao

ano, apesar da crise econômica”.

Diante desse enorme desafio, como seus limites e potencialidades e com suas consequências imediatas e

futuras, faz-se necessário compreender a evolução histórica da cidade da estrutural e a sua relação com

lixão. Para iniciar esse entendimento é preciso apresentar um resumo dos principais eventos históricos

que marcou esse território e a sua população, nesse sentido, é preciso apresentar inicialmente o principal

deles, o chamado “Lixão da Estrutural”, que começou na década de 60, após a inauguração de Brasília e,
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depois de poucos anos, começou a surgir os primeiros barracos de catadores de lixo próximo ao local.

Na década de 90, a invasão contava com pouco menos de 100 domicílios localizados ao lado do “lixão”,

sendo posteriormente transformada em Vila Estrutural, pertencente à Região Administrativa do Guará.

Entretanto, em meados dos anos 70 foi aberta a rodovia DF-095 – Estrada Parque Ceilândia-EPCL,

administrada pelo DER-DF para interligar a Estrada Industria e Abastecimento – EPIA, na altura da

Cidade do Cruzeiro à  Taguatinga DF-001, hoje,  conhecida como Pistão Norte.  Seguindo em frente

chega-se à Ceilândia, já na BR – 070, que integra o Sistema Viário Nacional, Rodovia Radial, com

sentido de Brasília a Cuiabá-MT, criando nesse processo a Via Estrutural. Em 1989, foi criado o Setor

Complementar  de  Indústria  e  Abastecimento  –  SCIA em frente  à  Vila,  época  em que  se  previa  a

remoção da invasão, para outro local. Tentativas foram realizadas neste sentido, mas sem sucesso. Em

1995 e em 1999,  a CLDF aprovou duas leis  criando,  respectivamente,  a Cidade Estrutural  e  a  Vila

Operária, que foram vetados pelo Poder Executivo local.

Por  fim,  em  janeiro  de  2004,  com  a  Lei  nº  3.315,  cria-se  o  Setor  Complementar  de  Indústria  e

Abastecimento-SCIA, transformando-se em Região Administrativa XXV e a Vila Estrutural como sua

sede urbana. Hoje a Vila Estrutural é uma cidade consolidada no Distrito Federal, porém, infelizmente

ainda conta com uma infraestrutura precária.

Isso  pode ser  melhor  compreendido  quando  observamos  os  dados  oriundos  da pesquisa: Relatório-

Pesquisa Distrital Por Amostra De Domicílios – SCIA-Estrutural – PDAD 2013/2014 – do Governo do

Distrito Federal que no quadro geral aponta a cidade da Estrutural como uma das regiões mais pobres do

Distrito Federal. A composição do retrato socioeconômico, cultural e histórico, bem como, o perfil da

população  tem caraterísticas  importantes,  no  qual  observa-se  que  houve  uma evolução rápida  com

relação a caraterística do tipo de domicílio predominante na Região Administrativa, aonde no início da

ocupação predominavam os ‘barracos’, os quais representavam 55,1% do total dos imóveis. Atualmente

a situação se inverteu com 86,23% das construções permanentes e 86,23% dos domicílios sendo casas e

apenas 13,33% barracos.

A Cidade da Estrutural conta atualmente com um pouco mais de 39.000 (PNAD- 2016) habitantes,

entretanto,  os  dados  da  pesquisa  PDAD  2013/2014  apresentava  uma  população  de  35.094,  sendo

composta por 50,51% de homens e 49,49% de mulheres, do total de habitantes; 34,12% têm até 14 anos

de idade. No grupo de 15 a 59 anos, que concentra a força de trabalho, encontram-se 63,23% do total, a

faixa etária de 60 anos ou mais é representada apenas por 2,65% dos habitantes. Em relação à cor de

pele/raça, 53,83% declararam ter cor parda ou mulata, que somado aos pretos representam 71,85%. A

cor branca, 27,87%, e em menor proporção, estão os de cor amarela, 0,28%.

Na composição da condição na estrutura domiciliar da Estrutural, observa-se que 48,42% dos habitantes

são filhos. Do total da população, 25,34% são responsáveis pelos domicílios ao passo que cônjuges,

totalizam 17,68%. Sobre migração conforme levantamento  dos  residentes  na Estrutural,  49,61% do
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contingente  populacional  é  nascido  no  Distrito  Federal,  enquanto  50,39%  são  constituídos  por

imigrantes. Do total de imigrantes, 69,17% são naturais do Nordeste; 15,87% do Centro-Oeste, 10,94%

do Sudeste; do 3,58% Norte e Sul 0,33%. Imigrantes provenientes de outras nações totalizam apenas

0,11%. Em relação à origem por estados, Maranhão é o mais representativo 22,80%, seguido por Bahia,

20,56%, Goiás, 14,75% e Piauí 12,74%.

Em relação à questão de consumo cultural dos moradores da cidade têm pouco hábito de ir a museu,

pois, apenas alguns moradores raramente os utilizam. Com relação a cinema somente 11,59% veem

filmes esporadicamente e apenas 1,46% vão às salas de projeção frequentemente. Quanto ao teatro e à

biblioteca, os residentes apenas 0,63% e 2,7%, respectivamente, frequentam esses locais. No tocante ao

hábito de leitura, observou-se que 81,64% não têm hábito de leitura. Cerca de 9% leem de um a dois

livros por ano. Já com relação a shows, 96,17% dos entrevistados declararam não frequentar, os que

frequentam 1,91%, que corresponde a 685 pessoas, vão a show de a uma a duas vezes por ano. Vê-se

que a cidade pouco utiliza de meios para consumo cultural,  por não ter dinheiro ou não ter opções

viáveis na cidade.

Quanto ao nível de escolaridade 2,59% declarou ser analfabeta. A população concentra-se na categoria

dos que têm o nível fundamental incompleto (47,29%) e ensino médio completo (12,44%). Vale destacar

que  somente  1,80%  da  população  do  Estrutural  não  tiveram  acesso  ou  não  concluiu  o  ensino

fundamental e o ensino médio em idade apropriada, tendo em vista ter frequentado ou frequentar o EJA

– Educação de Jovens e Adultos.

Observa-se que os residentes acima de dez anos, 48,12% têm atividades remuneradas, enquanto somente

2,30 % estão aposentados. Os desempregados somam 7,10% desta população. No que diz respeito à

ocupação  remunerada,  o  Setor  Terciário  envolve  83,46%,  sendo  21,31% no  Comércio,  2,23% nos

Serviços Públicos (Federal e GDF) e, 38,32%, em Serviços Gerais. Por fim a construção civil absorve

15,05% dos ocupados.

Do contingente de trabalhadores, a maioria é constituída por empregados (55,14%), sendo que 44,12%

têm carteira  assinada.  Os  empregados  sem carteira  de  trabalho  totalizam 1.169  trabalhadores,  que

representam 8,64% da  força  de  trabalho  local.  A categoria  por  conta  própria  (autônomo)  absorve

43,22% do total da mão de obra o serviço público e militar, 2,08%. Os aprendizes são apenas 20, 0,15%,

para uma população na faixa etária de 15 a 24 anos de cerca de 7.700 pessoas.

Entre os trabalhadores residentes na Região Administrativa do Estrutural, 38,43% trabalham na própria

cidade, 15,95%, em Brasília – Plano Piloto. A cidade Guará por sua vez atrai 1.089, 8,05 trabalhadores

da região em análise e 14,77% em vários locais. Em relação a consumo a PDAD de 2013 mostrou que a

Região Administrativa Estrutural ainda apresenta dependência em relação às atividades comerciais. A

maioria (próximo de 60%) das compras de alimentação, serviços em geral é realizada na região. No
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entanto serviços pessoais, roupas/e calçados, eletrodomésticos e lazer são significativa a participação de

Ceilândia e Taguatinga.

Nesse quadro todo, agrava-se ainda mais esse desafio com o fim do fechamento do lixão, pois, estão no

centro dessa situação homens e mulheres com as suas famílias e uma categoria profissional recente, o

catador de material reciclável. Conforme dados disponíveis e públicos são atualmente cerca de 2 mil

catadores no Distrito Federal e tanto o futuro da sua profissão, quanto, a própria cidade seguem incertos.

Assim, nesse contexto de luta e organização social e econômica, os moradores veem organizando um

conjunto de iniciativas como forma de resistência e denuncia sobre as mazelas decorrente da estrutura

desigual  que  ocorre  na  cidade,  ao  mesmo  tempo,  que  organiza  ações  proativas  volta  para  o

desenvolvimento  sustentável  e  o  bem viver  dos  moradores  para  que a  cidade posa entrar  em ciclo

virtuoso de abundância e sustentabilidade.

Nesse quadro, destacamos nesse artigo, três iniciativas importantíssimas para cidade da Estrutural. Essas

três iniciativas  foram sendo implementadas,  em termos histórico,  ao longo dos últimos anos,  como

meio, de instrumentalizar as organizações diante dos desafios imposto, sejam esses estruturantes, (dados

da PNAD 2013-2014), sejam esses conjunturais, (fechamento do Lixão), dito isso, a primeira iniciativa,

surgiu com a ideia de organizar um Banco de caráter comunitário na cidade. Essa ideia foi motivada por

ser reconhecida em todo o Brasil como uma das principais experiências de economia solidaria. O banco

comunitário se caracteriza por ser um serviço financeiro solidário, de natureza associativa e comunitária,

voltado para a geração de trabalho e renda, tendo por base os princípios da Economia Solidária.

Os  moradores  organizados  e  articulados  em  suas  organizações  sociais  inauguraram  o  BANCO

COMUNITÁRIO ESTRUTURAL no dia 05.06.2012. O proposito dessa organização é o incentivo à

produção  e  ao  consumo  local,  fazendo  com que  a  riqueza  circule  na  própria  cidade  ao  organizar

estratégias financeiras com foco ao desenvolvimento local a partir das práticas das finanças solidarias

com vista há uma Estrutural desenvolvida social e economicamente.

A segunda  iniciativa  chama-se  de  REDE CONQUISTA ESTRUTURAL,  a  mesma,  foi  legalmente

constituída em 24 de janeiro de 2017, reúne empreendedores dos segmentos da alimentação, confecção

e beleza, com objetivos comuns de desenvolver ações voltadas ao aprimoramento dos seus negócios e

principalmente  a  qualidade  dos  serviços  e  produtos  ofertados  pelos  seus  associados  a  cidade  da

Estrutural.

Por  fim,  a  terceira  iniciativa  social,  a  AGENCIA  DE  DESENVOLVIMENTO  ECONÔMICO

SOLIDÁRIO DA ESTRUTURAL, iniciada o seu processo de organização em 2017, com o intuito de

mobilizar e articular os setores sociais e econômico da cidade, bem como, as instituições públicas que

estão dispostos a pensar uma nova etapa do desenvolvimento na cidade, com a garantia de acesso a

direitos e ao pleno exercício de uma cidadania ativa e plena.
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Para isso, a Agencia de Desenvolvimento Econômico Solidário da Estrutural se organiza para

promover debates, estudos e pesquisas que possa levar a uma visão sobre que tipo de desenvolvimento é

adequado ao Cidade da Estrutural. Além disso, a Agencia pretende ofertar um conjunto de serviços

especializados aos empreendedores e seus empreendimentos e a população local e suas organizações ao

estabelecer  parcerias  estratégicas que possam organizar esses serviços distribuídos  em quatro eixos:

acesso a mercado; acesso a capital e acesso ao conhecimento, além, da promoção de uma ambiência

favorável as formas de organização voltadas a ocupação e renda com base nos princípios e práticas da

economia solidária”.



126

BASES  PARA A FORMAÇÃO  DE  NUCLEOS  DE  ECONOMIA SOLIDÁRIA A PARTIR  DA

ATUAÇÃO DE UMA PROFISSIONAL DE SAUDE MENTAL COM O COLETIVO “MULHERES

PODEROSAS” – STA. ISABEL – ESTRUTURAL

PREPROJETO: Autoria: FABÍULA ROCHA DE SOUZA

SAÚDE MENTAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA: ELEMENTOS PARA INCUBAÇÃO 

O que segue é o detalhamento de uma proposta que foi elaborada pela psicológa Fabíola Rocha de

Souza como preprojeto (anterior a sua dinâmica de encontros com o grupo de mulheres da Associação

Mulheres Poderosas entre 2020-21) e que serviu de base para ainteração com o coletivo.

INTRODUÇÃO

Historicamente  pessoas  com  transtornos  mentais  sempre  foram  excluídas  da  sociedade,  internadas  em
hospitais psiquiátricos que os isolavam de suas relações pessoais e sociais, de suas atividades cotidianas, bem como,
distanciando do convívio familiar.

Em vista disso, a reforma psiquiátrica no Brasil ganhou espaço a partir da década de 90 com iniciativas
vinculadas ao Sistema Único de Saúde – SUS. Esse processo provocou mudanças em formas jurídicas e de politicas
públicas voltadas a essa temática. Nessa perspectiva foi criado o projeto de Lei nº 10.216, nomeado como Lei Paulo
Delgado com o desígnio de proibir a construção e a contratação de novos leitos psiquiátricos pelo poder público
reorientando os recursos públicos para a criação de “recursos não manicomiais” (NETO, 2003).

Movimentos da luta pela reforma psiquiátrica surgiram em diversas partes do mundo, e no Brasil não foram
diferentes; tais movimentos tiveram como finalidade evitar que pessoas em sofrimento psíquico ficassem privadas dos
seus laços sociais e familiares em decorrência da internação psiquiátrica.  Assim, a  luta girou em torno de novos
paradigmas  com  a  proposta  de  promoção  à  assistência  mais  humanizada  com  garantia  dos  direitos  humanos
(FEITOSA; SILVEIRA E JUNIOR, 2012).

A reforma na assistência a  Saúde Mental  brasileira  teve como principal  referência o modelo italiano do
movimento  social  que  surgiu  com  Basaglia  e  seus  colaboradores,  decorrentes  de  sua  experiência  prática  de
desinstitucionalização,  denominado  de  Psiquiatria  Democrática,  logo,  entende-se  que  as  bases  que  norteiam  a
Reforma, são resultados de complexas discussões a reverência dos conceitos e múltiplos sentidos referente à loucura
(PUCHIVAILO, SILVA E HOLANDA, 2013).

Assim,  compreende-se  que  pensar  em Reforma  Psiquiátrica  vai  além da  mera  substituição  de  hospitais
psiquiátricos,  mas faz-se necessário superar a lógica manicomial.  Portanto,  o movimento de Reforma Psiquiátrica
brasileiro inclui outros aspectos, como a crítica ao modelo hospitalocêntrico, a participação da comunidade, a revisão
da legislação psiquiátrica, a criação e diversificação de práticas e a ampliação de serviços de base territorial (SOUZA
E RIVERA, 2010). 

De  acordo  com Souza  e  Rivera  (2010)  a  Reforma  Psiquiátrica  encontrou  no  SUS a  possibilidade  de
desenvolver nova assistência, assim implementou as políticas públicas no alargamento do direito universal a saúde
proporcionando um espaço favorável as inovações assistenciais a saúde mental. Diante disso, conforme as diretrizes
do SUS e suas transformações foi possível um novo quadro na atenção a saúde e ofertaram o CAPS – Centro de
Atenção Psicossocial como um dispositivo de estratégia aos enfrentamentos aos modelos de assistência tradicional.

No Brasil os Centros de Atenção Psicossocial – CAPS possibilitou uma rede de atenção substitutiva aos
hospitais  psiquiátricos  no  país,  essas  novas  modalidades  assistências  trazem  como  proposta  olhar  o  sofrimento
psíquico,  como um processo  crônico  que  necessita  de  atenção  e  cuidados,  entretanto não  impede a  pessoa  com
sofrimento psíquico a viver ou trabalhar em comunidade (ROSA, 2011). Entretanto, a reforma psiquiátrica além de
excluir os sujeitos da sociedade impedindo-o de exercer seus direitos civis, também os excluiu da vida produtiva.

Em vista disso, o presente estudo tem por intuito  compreender a relação entre inclusão social  e trabalho
inserido no contexto da reabilitação social de pessoas como parte de uma política geral de saúde mental utilizando
como estratégia inclusiva a Economia Solidária.
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A motivação para delimitação do tema foi relevante devido à possibilidade de aprofundamento/conhecimento
teórico e prático, agregando valores com diferentes saberes e principalmente pela viabilidade de desenvolver projetos
e práticas que possam colaborar para estratégias de garantia de direitos e ativa participação social das pessoas com a
experiência do sofrimento psíquico. 

Podemos pensar esta inclusão por meio das políticas públicas orientadas para a superação de desigualdades e
a inclusão social – numa parceria entre ações do campo da saúde mental e ações no âmbito da economia solidária.

OBJETIVOS

Objetivo Geral:

Estabelecer a relação entre inclusão social e trabalho inserido no contexto da reabilitação social de pessoas
com transtornos mentais, utilizando como estratégia a Economia Solidária.

Objetivos Específicos:

 Aprofundar conhecimentos às práticas nacionais e internacionais existentes de inclusão social de 
pessoas em sofrimento e transtornos de saúde mental,  por meio do trabalho e renda.



 Desenvolver práticas que proporcionam a garantia dos direitos de cidadania para autonomia solidária
através do trabalho com valor social.



 Promover  discussões  e  reflexões  entre  profissionais  de  saúde  mental  para  ampliar  as  práticas
desenvolvidas sob a lógica de serviços substitutivos para o processo de inclusão social dos usuários.



 Colaborar na construção do marco conceitual de Economia Solidária e Cooperativismo Social por
meio de experiencias implantadas em assentamentos da reforma agrária  no DF tendo como público-alvo os
associados da COOPERCARAJAS 

JUSTIFICATIVA

Conforme pesquisa de Leão e Barros (2011) que teve como objeto de estudo as representações sociais dos
profissionais de saúde mental sobre práticas de inclusão social, foi possível identificar que, embora os profissionais
acreditam que o CAPS apresenta possibilidades de promover a inclusão social das pessoas com transtornos mentais
por meio do exercício da cidadania e sua inserção no mercado de trabalho, os profissionais relataram que esse alcance
ainda é distante da realidade, ou seja, das práticas dos profissionais de saúde mental, visto que, ampliar as ações sob
essa  perspectiva  sugere  a  necessidade  de  superar  os  estigmas  alusivos  às  pessoas  com  transtornos  mentais,
principalmente os de pessoas improdutivas e incapazes.

Barbosa (2012) também traz reflexões sob essa visão, pois afirma que embora a nova lógica de assistência
tenha avançado e trouxe inúmeros benefícios aos usuários e suas famílias, alguns autores ainda problematizam as
práticas de reabilitação social, pois as instituições atuais ainda preservam o desejo do manicômio, só que agora com a
participação da família.  Uma vez que esses  espaços  oferecem aos usuários  e  suas  famílias  desenvolvimentos de
habilidades sob a perspectiva da medicalização ou de atividades pseudo-terapêuticas, diante disso o que existe é uma
aparente liberdade, entretanto predomina a restrição da autonomia e inclusão social.

O ponto de vista do trabalho como estratégia de inclusão social ganhou contornos significativos na reforma
psiquiátrica  italiana,  movimento,  conduzido  por  Franco  Basaglia  que  foi  determinante  para  que  as  práticas
antimanicomiais se solidificassem no Brasil. Assim entende-se essa estratégia como a chave para a reinserção social e
a superação da lógica psiquiátrica tradicional (ESTEVAM & SALES, 2016).

Estevam e  Sales  (2016)  ainda  ressalta  que  com a  reforma  psiquiátrica  correlacionada  com a  lógica  da
cooperativa do trabalho, este último deixou de ser encarado como uma atividade terapêutica ou uma simples forma de
ocupação e passou a ser visto como uma estratégia de cidadania, de autonomia e de participação social.

Em vista disso, é relevante desenvolver projetos e práticas conjuntas com outros setores com a finalidade de
ultrapassar os muros dos CAPS e possibilitar a reinserção social das pessoas em sofrimento psíquico. A lógica da
Economia Solidária contra a exclusão social e econômica em parceria com a Saúde Mental torna-se uma estratégia
primordial para a melhora dessa realidade.

Como visto no estudo de Leão e Barros (2011) muitos profissionais de saúde e principalmente de Saúde
Mental desconhecem essa estratégia e apenas reproduzem pseudos-terapias e medicalização que não proporcionam a
reinserção social e autonomia dos usuários, pois assim como os estigmas da loucura ainda se encontram enraizados na
sociedade,  no  âmbito  acadêmico  essa  desconstrução  ainda  é  superficial.  Assim,  fazem-se  necessários  estudos,
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discussões e reflexões a respeito dessa temática e a fim de aperfeiçoar a prática, logo, explica a motivação e interesse
pelo tema proposto. 

Relação entre Inclusão social e trabalho de pessoas com transtornos mentais

A reforma psiquiátrica teve como fundamental objetivo a ruptura do modelo asilar-manicomial, partindo de
reflexões direcionadas a disistitucionalização e promoção da reabilitação psicossocial e inclusão social das pessoas
com transtornos mentais, a partir disso, passou a reconhecer o trabalho como uma estratégia terapêutica e de inclusão. 

De acordo com Cardoso e Borges a iniciativa de garantir as pessoas com transtornos mentais o direito ao
trabalho aconteceu com o movimento de desinstitucionalização acentuado na Itália com Franco Basaglia, portanto foi
visto como possibilidade de renda e como proporcionador de trocas e de construção de redes sociais com a finalidade
de amenizar os estigmas voltados à doença mental. 

Nessa perspectiva o trabalho passou a ser encarado no contexto da saúde mental como recurso de produção,
troca de mercadorias e de afetos, não mais se restringindo apenas como um instrumento terapêutico.

A aprovação da Lei 10.2161 abriu espaço para um cenário de cuidados às pessoas portadoras de sofrimento
psíquico em uma rede substitutiva ao modelo manicomial com o tratamento de atenção psicossocial, protegendo os
direitos humanos e a liberdade. Junto a essa rede de assistência há a proposta de redução de leitos psiquiátricos. Além
disso, essa extensão política e ideológica consente a alteração do estigma de que a pessoa em sofrimento de saúde
mental é incapaz de cuidar de sua vida, e da mesma forma de trabalhar. De forma geral, torna-se evidente que essas
pessaos não se adaptam ao ritmo e ao modo de trabalho do sistema capitalista (ANDRADE et al, 2013).

Andrade  et  al (2013)  ainda  ressalta  que  promoção do  trabalho  é  um dos  eixos  da  reforma psiquiátrica
brasileira,  em parceria com a retaguarda assistencial  por meio dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPs),  bem
como, com a moradia através do Sistema de Residências Terapêuticas e de reparação econômica através do Programa
de Volta para Casa.

O Ministério da Saúde deu iniciativa à estratégia da inclusão social pelo trabalho na saúde mental, com a
fundamentação das Leis n. 9.867/1999 e n.10.216/2001. Mas, a lógica da inclusão social pela via do trabalho sob a
perspectiva  da  economia  solidária  só  foi  regulamentada  em  2005  pela  Portaria  Interministerial  n.  353/2005
(SANTIAGO & YASSUI, 2015).

A proposta da economia solidária é construir iniciativas apontadas pela associação de membros do projeto,
pela ética da igualdade e fraternidade caminhando dentro do meio de produção com a possibilidade de vivenciar as
diferenças permitindo acolher e respeitar aqueles sujeitos excluídos do mercado de trabalho comum (CRUZ, 2006). 

De acordo com Brasil (2005) a economia solidária se caracteriza pela autogestão, isto é, pela autonomia de
cada unidade de empreendimento e pela igualdade entre seus membros.  Dessa forma, compreende-se a economia
solidária como uma organização singular de atividades econômicas.

A definição de economia solidária por Paul Singer (2002) está vinculada entre o trabalhador e os meios de
produção, já que, a lógica da empresa solidária recusa a separação entre o trabalhador e posse dos meios de produção,
que  pode  ser  considerado  como  sendo  à  base  do  capitalismo.  Portanto,  a  empresa  solidária  é  basicamente  de
trabalhadores, cuja finalidade não é elevar ao máximo o lucro, mas a quantidade e a qualidade do trabalho.

Tomando as ideias de Singer (2002) como base pode salientar que a economia solidária é uma contrapartida
ao modo de produção capitalista;  a primeira tem como princípios norteadores a coletividade e a cooperação, e o
segundo opera sob a lógica do individualismo e competição.

De acordo com Chirosi e Prado (2017) a inclusão social em tempos atuais sob a perspectiva do trabalho pode
ser trilhada por três caminhos: oficinas terapêuticas, cooperativas e trabalho protegido. Tais caminhos satisfazem
as iniciativas em saúde mental no Brasil, uma vez que sua proposta é antagônica à lógica da assistência manicomial,
bem como, a do trabalho formal. Os três caminhos levam à autonomia e à inclusão social, valorizando a solidariedade,
o potencial de saúde do trabalho e não apenas o lucro e a produtividade exigidos no trabalho formal (Delgado 2005).

Isso se ratifica com a Portaria Interministerial no. 353/2005 instituiu o Grupo de Trabalho Saúde Mental e
Economia Solidária. Dentre as diretrizes mencionadas, enfatizaram as experiências cujas finalidades são proporcionar
a emancipação das pessoas com transtornos mentais, com participação das pessoas da comunidade, incentivando a
autogestão e participação democrática, a fim de possibilitar a inclusão dessas pessoas em redes de comercialização, de
oportunidades e em fóruns de economia solidária (FILIZOLA et al , 2010).

Dessa forma, de acordo com Calvino (1990)  apud Asseburg & Gaiger (2007) o valor mais importante da
economia solidária se referem à mudança, ao bem e a inclusão dos próprios protagonistas,  que saem do lugar de
invisibilidade e escapam da lógica dominante de classificação social. Esses protagonistas tem a possibilidade de viver
um presente mais digno e inclusivo, visando um futuro melhor.
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CONCLUSÃO

A inserção social  das  pessoas  em sofrimento no campo da  saude mental  pela  a  estratégia do trabalho
pautado nos princípios da economia solidária vem ganhando espaço e significativos resultados.  Sabe-se que essa
prática ainda ocorre em passos graduais e lentos, apesar do Brasil já ter caminhado bastante a respeito.

Essa proposta de reinserção social pela via do trabalho possibilita inserir a pessoa em sofrimento psíquico
de forma integral, digna, com cidadania e com remuneração, pois sabemos que o sistema capitalista exclui aqueles que
estão à margem da vida produtiva, ou seja, pessoas que se encontram em desvantagem em relação à organização do
trabalho sob a lógica industrial. Os CAPS têm caminhado como uma instância capaz de abrir alternativas para facilitar
essa reinserção, contrapondo a ideia de isolar e prender o “louco”.

Entretanto percebe-se que na realidade essa inserção social ainda caminha em passos lentos, muita prática
tem sido pautada em pseudoterapias e medicalização dentro dos muros dos CAPS. E muitos profissionais da saúde
mental ainda desconhecem outras possibilidades de promover a autonomia, liberdade e inclusão social desses usuários.

Particularmente, mesmo sendo especialista em Saúde mental também desconhecia essa prática de inclusão
social  pelo  trabalho  e  em  conversa  com  o  Psicólogo  técnico  do  Ministério  da  Saúde,  debatemos  essa  falta  de
conhecimento  dos  profissionais  de  saúde  mental  a  respeito  de  uma  prática  que  é  tão  significativa  e  merece
investimento e conhecimento dos profissionais para reforçar essa inclusão de forma integral. 

Com  base  nas  ideias  de  Singer,  é  interessante  a  visão  da  economia  solidária  como  estratégia  de
enfrentamento as desigualdades resultado do capitalismo, pois o autor de forma otimista acredita que essa estratégia se
reforçada  em alguns  anos  seria  a  oportunidade  de  reintegração  por  conta  própria  ou  coletivamente  dos  sujeitos
associados a cooperativas. Assim, o estudioso acredita que para uma sociedade mais igualitária seria necessário que a
economia fosse pautada nos princípios solidários ao contrário da individualidade e competitividade predominante.
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6.3. MESTRE D’ARMAS

Neste  território  a  aproximação  para  a  prospecção  de  grupos,  comunidades  e  movimentos  afins  ao
projeto FUNDOS ROTATIVOS SOLIDÁRIOS teve início em 2019 com um pequeno coletivo que se
juntou em reação à comoção pelo assassinato de quatro jovens em circunstâncias de “enfrentamento
com a política por resistência armada” não comprovado por áudio que atestava a execução sumária do
grupo em 2015. O coletivo se organizou e fundou a Casa de Cultura Carlos Mariguella. Ela funcionou
de 2015 a princípio de 2019, quando foi dissolvida do local onde funcionava em Mestre D´Armas III
próximo a Escola Pública Mestre D´Armas. A Casa de Cultura funcionou como um segundo turno de
atividades musicais, literárias, seminários e reuniões de organização de eventos, com todas as atividades
destinadas ao publico juventude. 

25 de jul. de 2015

Inauguração da Casa de Cultura Carlos Marighella 

Object 2  

Luiz Felipe Vitelli, um dos organizadores da Casa Carlos Marighella
Foto Joaquim Dantas/Blog do Arretadinho

I Encontro Cultural de Mestre D'Armas marca a inauguração da Casa de Cultura Carlos
Marighella em Planaltina/DF.

“Os moradores de Planaltina, no Distrito Federal, foram presenteados com o I Encontro Cultural de
Mestre D'Armas, para marcar a inauguração da Casa de Cultura Carlos Marighella. Segundo um dos
organizadores, o poeta e ativista cultural Luiz Felipe Vitelli o evento, que iniciou-se na noite desta sexta-
feira (24), se estenderá até o domingo (26), com apresentações de inúmeros poetas músicos e diversas
performances culturais. A Casa de Cultura Carlos Marighella está localizada no CED Ponpílio Marques
de  Souza,  em  Mestre  D'Armas,  Planaltina/DF.  Segundo  os  organizadores  "  a  Comunidade  do
Condomínio Mestre D'Armas ao criar a Casa de Cultura Carlos Mariguella manifesta sua disposição em
seguir firme na defesa dos elementares Direitos Humanos previstos na Constituição Federal, os quais
tem na arte e cultura, em todas as suas linguagens e diversidade, sua síntese, simbolizadas na dignidade
que todas as pessoas merecem ter.
A Casa de Cultura Carlos Marighella nasce da resistência cultural popular, que se dispõe a propagar seus
valores, usando a arte e a cultura como combustível para a emancipação e libertação de nossos irmãos,
filhos  e  filhas,  principais  vítimas  da  indústria  cultural  e  da  mídia,  que  de  todas  as  formas  tentam
criminalizar  os mais pobres e os movimentos que ousam lutar pelo acesso aos serviços e bens públicos
que, apesar de ser um direito, insistem em nos negar. Quantos dos nossos se perderam no caminho,
sejam pegando atalhos ou sendo vítimas de alguma forma de violência, a maioria praticada pelo próprio
Estado.

https://4.bp.blogspot.com/-fiawnidxmbw/VbOc7BF8wYI/AAAAAAAA_BE/6Op3AOLd12U/s1600/Optimized-11264815_1001480216537326_3784487414897797198_n.jpg
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 24.9.2015 De Planaltina/DF- Joaquim Dantas-Para o Blog do Arretadinho.
Fonte:(https://blogdoarretadinho.blogspot.com/2015/07/inauguracao-da-casa-de-cultura-carlos.html)

ib.id.

https://blogdoarretadinho.blogspot.com/2015/07/inauguracao-da-casa-de-cultura-carlos.html
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O projeto FUNDO ROTATIVOS tem início em 2019, o que coincide com o encerramento da Casa de
Cultura.  Por  isto  foi  necessário  redirecionar  os  trabalhos  no Mestre  d´Armas para  atuar  com outro
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movimento em curso, encabeçado por entidade civil, a associação Instituto Cuidar Antonio Israel30 que
trabalha com ações de inclusão socioeducativa de crianças e jovens. 

A dinamica de constituição do Fundo Rotativo Solidário com o Instituto Cuidar teve como objetivo
tático implantar com a equipe local a capacidade de formular projetos, e adquirir assim, governança
sobre  a  captação  de  recursos  em  editais  locais,  regionais  e  nacionais.  Para  isto,  aproveitamos  a
oportunidade  de  um  edital  aberto  pela  Fundação  CooperForte,  para  fortalecimento  de  entidades
associativas e cooperativas. 

O projeto foi submetido, logrou ir para os casos finalistas, mas não obteve financiamento desta vez. O
fomento  do  projeto  FUNDOS  ROTATIVOS  avançou  até  início  de  2020,  e  com  a  pandemia  foi
interompido no ponto em que está descrito neste RELATORIO. 

O projeto  constituiu  numa  proposta  que  ajudasse  simultaneamente,  (i)  mobilizar  os  integrantes  da
Associação,  (ii)  criar  uma base  de  planejamento  de  projetos  na  entidade,  e  (iii)  visasse  a  associar
geração de trabalho, ocupação e rendimentos para grupo de juventude mobilizando os mesmos atores
que  dinamizaram  a  Casa  de  Cultura  Carlos  Mariguella.  Segue  a  apresentação  do  projeto  que  foi
submetido. 

Ponto Cultural Oficina Brechó da Bici Mestre D'Armas. 

Planaltina está localizada a 40 quilômetros da Rodoviária do Plano Piloto de Brasília, possui a Área
Central, Setor Tradicional, Setor Residencial Leste, Setor Residencial Norte, Setor Residencial Oeste,
Vila Vicentina,  Estâncias, Arapoanga, Vale do Amanhecer e a Zona Rural. A região possui 164.169
habitantes (senso Codeplan – 2012), IDH 0,764 (Seplan -2000). O instituto está sediado na região das
Estâncias, formada pela Estância I, II, III, IV, V e Condomínios. A região das Estâncias possui duas (2)
Escolas de Ensino Fundamental e duas de Ensino Médio, com elevado índice de desemprego, uso de
drogas entre os jovens e violência, que torna mais vulnerável a vida de crianças e adolescentes. Como
muitos estudos demonstram, a pobreza pode ser linearmente associada à violência. Existem variáveis
que  mensuram  a  exposição  da  população  jovem  à  violência  urbana,  oriundas  de  problemas  de
socialização familiar,  carências  materiais,  educativas.  O cotidiano de  violência  recebida,  seja  como
vítima ou algoz, demonstram que fatores estruturais, conjunturais e institucionais atuam conjuntamente
nesse cenário. 

Relevância do projeto para o território

A violência se arma dentro de casa, com a falta de afeto, atenção, faltas materiais, famílias que vivem
em um cenário de faz de conta, mais a realidade é dolorida e triste. A instituição familiar está abalada
pela  falta  de oportunidades,  falta  de políticas  públicas  que realmente olhem para  uma comunidade
vulnerável, que estão pedindo socorro para existirem e ajudem de fato. Com essa conjuntura os jovens
estão  sendo  sugados  pelo  delito  ou  drogas.  Ao  oferecer  acesso  a  capacitação,  qualificação  e
prossionalização, estaremos devolvendo a palavra "oportunidade" para os jovens que farão parte do
projeto, pois estaremos dando as ferramentas para que o jovem tenha maior oportunidade de conquistar
uma vaga. O resultado dessa capacitação e prossionalização dos jovens se re etirá em toda sociedade,
pois estamos a opção para que saia da vulnerabilidade e tenha condição de dizer não aos atos ilícitos e
drogas.

30. Cnpj: 14.204.981/0001-01- chácara 13, 8, mestre darmas (setor de mansões mestre 
d'armas (planaltina) - planaltina/ df (61) 98597-962); dirigente: micio melo da silva. 
miciomelo@hotmail.com. silvia2011_andrade@hotmail.com. 9853-52505. 9859-79629. Pessoa de contato: 
SILVIA ALVES. silvia2011_andrade@hotmail.com).

mailto:silvia2011_andrade@hotmail.com
mailto:miciomelo@hotmail.com
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RESUMO

Trata-se de um projeto social e cultural, que objetiva qualificar, capacitar e profissionalizar 15 jovens de
16 a 29 anos da cidade de Planaltina-DF para o mercado de trabalho até dezembro/2020, o projeto será
executado de 09/03/2020 a 27/11/2020, com cursos de Mecânica de Bicicleta, Artesanato Sustentável,
Música, Vídeo, Jiu-Jitsu e Reforço Escolar, como uma atividade educativa e formativa, abrangendo a
educação regular, inclusiva e especial, e bem como ocupando o tempo livre em que os jovens estão
vulneráveis  ao  perigo  eminente  das  drogas  e  violência  das  ruas.  Com a  atual  situação  econômica
enfrentada pelo Brasil, os altos níveis de desemprego atinge principalmente os jovens de baixa renda
que, muitas vezes, não tiveram acesso a um ensino de qualidade e em alguns casos, não têm renda su
ciente para investir em cursos, sendo assim investir na capacitação e pro ssionalização dos jovens, gera
tanto resultados imediatos como benefícios futuros para toda a sociedade. O mercado passa a ter mais
mão-de-obra quali cada, o jovem tem oportunidade maior de conquistar uma vaga e se torna menos
vulnerável a ser uma possível presa de aliciadores para o crime. 

Contextualização do projeto

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1 Sistematizar as experiências de expressão cultural e associativas no bairro para identificar o 

público que vai ser protagonista das ações no bairro junto com os 30 agentes multiplicadores.

2 Capacitação para operar o dia-a-dia de uma o cina e loja de bicicletas para prestar serviços de 

reparação, manutenção, limpeza e adaptação de mecanismos, partes, conjuntos, subconjuntos dentro do 

princípio de que a bicicleta é um dos meios de transporte e diversão mais tradicionais em nossa 

sociedade, e está sendo iniciado um pequeno negócio nesse campo.

3. Capacitar para operação das atividades necessárias para serem compatibilizadas no espaço da o cina,

com a disposição de equipamentos básicos, funcionalidade e rapidez necessárias. Operações e técnicas.

4. Treinamento em situação de campo junto a pequenas o cinas do bairro locus do projeto e em outros de

Planaltina - DF, para vivência das rotinas e situações, dicas e sugestões, processo de aprendizagem por

observação, prática e reprodução do saber-fazer de mecânicos de bici mais experientes, e seus ajudantes.

5. Capacitação, Qualificação e Treinamento para entendimento do processo de operação das atividades 

que envolvem aspectos administrativos, legais, fiscal e creditício para o "PONTO CULTURAL 

OFICINA BRECHÓ DA BICI MESTRE D'ARMAS" vir a funcionar como um coletivo, associação ou 

grupo associativo com registro de pelo um MEI (microempreendedor individual)

6. O foco desta qualificação será dirigido para os jovens com perfil adequado de escolaridade, para CQT

- Capacitação, Qualificação, Treinamento administrativos e de auto-gestão, associados a criação e 

funcionamento do  FUNDO ROTATIVO SOLIDÁRIO "PONTO CULTURAL OFICINA BRECHÓ DA 

BICI MESTRE D'ARMAS".

7. Acompanhamento escolar e inclusão pelo esporte
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8. Capacitar e criar um espaço para o artesanato sustentável

9. Trabalhar a música e o vídeo como fator social

COMPROMISSOS
Educação
Promover um ensino de qualidade, com professores aptos a congregar em seu trabalho as inovações nas

distintas áreas de conhecimento e de incorporar as mudanças sociais e a suas conseqüências na esfera

educacional, bem como a possibilidade de aumentar a consciência em relação à interação com o mundo,

desenvolvendo a capacidade de participação social, no exercício da cidadania. Item 3.1 edital.

Trabalho decente e crescimento econômico

O benefício da oferta desses cursos é tanto individual quanto coletivo, pois é positivo para quem terá a

oportunidade de se quali car, é bené co para as empresas que passam a ter mais oferta de mão-de-obra

especializada, maximiza a possibilidade de geração de rendas para os jovens , traz praticidade para o

mercado. Um projeto totalmente voltado para a ODSagenda-2015 da ONU.

Metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável: 

4.4 - Formação profissional 95% dos atendidos devem concluir a capacitação , 4.5 - Desejável equilíbrio

entre gêneros , 8.5 - No mínimo 70% dos homens e mulheres devem ser inseridos no mundo do trabalho

e 8.6 - No mínimo 70% dos jovens devem ser inseridos no mundo do trabalho

PERFIL DO PÚBLICO BENEFICIADO

Faixa etária: 16 anos até 29 anos

Número total do público a ser atendido 100

Característica  do público: Jovens de  16  a  29  anos  em situação de  vulnerabilidade  residentes  em

Planaltina - DF, independentemente de sua condição étnica, de ciência, gênero ou ocupação.

Princípios e experiências em que baseia a metodologia

Não existe um consenso absoluto aos limites de idade entre uma etapa etária nesse caso a adolescência e

a juventude e bem como aos limites do que se entende, especi camente, com o termo juventude, já que

em muitas análises a faixa etária ca entre até os 29 ou 30 anos. Olhando por essa vertente, arriscamos

em dizer que o jovem é, sua atual exposição à violência, que se torna materializável com a paridade a

um cotidiano de vulnerabilidade social. É evidente que a falta de oportunidades de trabalho aos jovens

maiores  de  18  anos,  a  falta  de  lazer  e  de  ambientes  escolares  incentivadores,  a  carência  de

desenvolvimento educativo e cultural são agentes problemáticos para a juventude. O jovem hoje está

refém de uma caixinha cercada por medo, violência, insegurança, “futuro incerto” e a violência que se a

identidade  da  exclusão  social.  Às  vezes,  a  pobreza,  a  falta  de  oportunidade,  seja  cultural,  social,

educacional ou pro ssional, são as paredes rachadas de um bairro, cidade ou País, ou seja a estrutura
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dessa casa não foi feito com matérias de qualidade, de atenção, de cuidado, de amor, é isso que permite

que a violência rache a estrutura. É notório que o verbo “faltar” é o coadjuvante no desenvolvimento

social, educacional e pro ssional. Portanto, a violência é a busca da socialização, identi cada a um desejo

e interesse por visibilidade e reconhecimento. Desde a fundação que o Instituto Cuidar vem trabalhando

com cursos, aulas, atenção a família e observando a população da Estância Mestre D’armas, desse dia a

dia nasceu o desejo de fazer algo maior direcionado para os jovens com o objetivo de trocar o verbo

“faltar” pelo “ter”.

Experiência na execução deste tipo de projeto

As  ações  serão  desenvolvidas  utilizando  a  sensibilização  da  comunidade,  com  a  distribuição  de

materiais informativos, convidando para conhecer as atividades oferecidas. Em seguida, serão abertas as

inscrições, voltadas para o público alvo de nido, até o preenchimento total das vagas ofertadas. Para

participarem das atividades esportivas será exigida uma avaliação médica da saúde física e  mental,

buscando assegurar a participação de todos e todas que estejam aptas às atividades, inclusive garantindo

a integração de pessoas especiais, incentivando a inclusão. Também será exigida a comprovação de

matrícula e frequência escolar das crianças e adolescentes, como condição para participar do projeto.

Cada participante  deverá  assinar  ou  o  seu  responsável  um termo de  compromisso  de  frequência  e

participação das atividades/aulas, com um limite máximo de faltas. As atividades serão executadas por

pro ssionais que tenham ligação com ações comunitárias e possuam, comprovadamente, empatia com as

necessidades populares, devidamente indicadas em suas experiências pro ssionais. Os pro ssionais do

projeto comporão uma equipe Intersetorial, que realizará reuniões com os pais, mães e participantes do

projeto  para  fazer  avaliações  do  desenvolvimento  das  ações,  integração  das  crianças  e  resultados

obtidos. As atividades públicas ocorrerão em espaços abertos, após a realização de divulgação por meio

da distribuição de impressos, colocação de faixas e nas redes sociais. A equipe será correspondente aos

pro ssionais necessários para implantação e desenvolvimento do projeto. Sendo formada por pessoas da

própria instituição, como também de instituições parceiras, no caso da o cina de bicicleta, o proprietário

será o instrutor. Os cursos e aulas serão divididos em 3 (três) módulos trimestrais, com planos de aula de

02H00min, 02 vezes por semana. Possa ser que em função de alguma matricula de vulnerável com

algum tipo  de  de  ciência  ou  mobilidade  reduzida,  será  exigida  habilidade  especí  ca  ou  dedicação

exclusiva. Caso dentre os já contratados não tenha um pro ssional quali cado para exercer essa função, o

instituto fará uma seleção de um professor ou instrutor com experiência especi ca na área,  e ainda

treinaremos toda a equipe, para que todos os alunos se sintam inclusos no projeto, pois entendemos que

a capacidade técnica é necessária para o desenvolvimento dos alunos. A estruturação da equipe técnica é

fundamental para o alcance dos objetivos do projeto, bem como o papel de cada integrante, a saber,

pessoal administrativo, técnicos, consultores e coordenadores. A capacidade técnica será apresentada ao

concedente por meio de declaração de quali cação dos membros da equipe, (nome, CPF, justificativa da

função), discriminando as habilidades operacional, técnica (execução e implementação do projeto) e

gerencial (coordenador e promotor das ações e parcerias).

ORÇAMENTO DO PROJETO
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CATEGORIA SOLICITADO
PARCEIRO

S
RECURSOS
PRÓPRIOS VALOR

Recursos Humanos R$ 57.600,00 R$ 0,00 R$ 26.032,00 R$ 83.632,00

Transporte, Diárias e 
Hospedagem R$ 4.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.500,00

Comunicação e Divulgação R$ 19.169,00 R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 19.769,00

Outras despesas R$ 8.431,00 R$ 9.016,00 R$ 0,00 R$ 17.447,00

Administrativo R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.586,00 R$ 8.586,00

Total R$ 89.700,00 R$ 9.616,00 R$ 34.618,00 R$ 133.934,00

% 66,97 % 7,18 % 25,85 % 100,00 %

PLANO DE AÇÃO DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1 Sistematizar as experiências de expressão cultural e associativas no bairro para identi car o 
público que vai ser protagonista das ações no bairro junto com os 30 agentes multiplicadores.

09/03/2020 até 27/11/2020

Ação planejada: Meta

Resultado esperado: Qualificar para o entendimento da proposta geral 30 jovens que atuam no

bairro  como  agentes  culturais  multiplicadores/as  de  ações  destinadas  a  dinamizar  quatro  áreas

vinculadas ao circuito do OFICINA BRECHO DA BICI - música, vídeo, artesanato e mecânica de

bicicleta  como expressão de mobilidade,  sustentabilidade urbana,  novo modo de vida,  consumo

responsável  e  atitude  de  economia  solidária.  Princípios  éticos  e  sociais.  Dimensão  da

sustentabilidade urbana. Economia de trocas solidárias.

2 Capacitação para operar o dia-a-dia de uma oficina e loja de bicicletas para prestar serviços 
de reparação, manutenção, limpeza e adaptação de mecanismos, partes, conjuntos, subconjuntos 
dentro do princípio de que a bicicleta é um dos meios de transporte e diversão mais tradicionais 
em nossa sociedade, e está sendo iniciado um pequeno negócio nesse

09/03/2020 até 27/11/2020

Ação planejada: Meta

Resultado  esperado: Capacitar  para  o  entendimento  e  prática  geral  da  proposta  de

montagem,operações básicas  e  funcionamento no diário 30 jovens para instalar  o  projeto Ponto

Cultural O cina Brechó Da Bici Mestre D’armas a partir de duas fontes de recursos a) Com recurso

do  apoio  da  Cooperforte  criar  um  Fundo  Rotativo  Solidário  de  25  mil  reais  para  operar  as

necessárias inversões de compra de estoques e ferramentas de manutenção (com o andamento dos
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trabalhos parte do rendimento diário será destinado na proporção de 10% para retornar ao FRS, ao

longo de quantos meses forem necessários para repor o fundo de 25 mil); e b) mediante doações da

comunidade  envolvendo  peças,  partes,  ferramentas,  estruturas  de  xação  para  operar  troca  de

consoles e pneus, etc.

3 Capacitar para operação das atividades necessárias para serem compatibilizadas no espaço 
da o cina, com a disposição de equipamentos básicos, funcionalidade e rapidez necessárias. 
Operações e técnicas.

09/03/2020 até 27/11/2020

Ação planejada: Meta

Resultado  esperado: Encontrar  uma  área  apropriada  para  funcionamento  da  loja  de  serviços

"PONTO CULTURAL OFICINA BRECHÓ DA BICI MESTRE D'ARMAS" (garagem de preferência

cedida pela comunidade do bairro Mestre D'Armas, com características de uma área que não seja tão

tumultuada e que facilite o acesso de ciclistas) com espaço interno que possibilite disposição em área

ampla onde 4 a 6 pessoas possam se revezar por turnos para desenvolver seu trabalho, na parte da

frente de sua o cina poderá disponibilizar prateleiras com peças a serem vendidas e montar também

um balcão  de  atendimento.  Trabalhar  o  conceito  de  loja  de  serviço  e  simultaneamente  ponto  de

encontro cultural com as exigências necessárias de um PONTO CULTURAL. A organização desse

espaço é algo fundamental para que consiga oferecer um bom serviço e agradar sua clientela, então

separe um espaço onde seus clientes possam deixar a bicicleta até o processo de manutenção, organize

a área frontal que será onde recepcionará os clientes, disponibilizará peças e acessórios para serem

vendidos e muito mais, transformando assim a sua o cina em um local agradável.

4 Treinamento em situação de campo junto a pequenas o cinas do bairro locus do projeto e em
outros de Planaltina - DF, para vivência das rotinas e situações, dicas e sugestões, processo de 
aprendizagem por observação, prática e reprodução do saber-fazer de mecânicos de bici mais 
experientes, e seus ajudantes.

09/03/2020 até 27/11/2020

Ação planejada: Meta

Resultado esperado: Com o apoio de entidades locais (universidade, sindicatos, entidades comerciais

e  indústrias,  associações  etc)  propor  a  ação  de  solidariedade  TREINE  UM  JOVEM  NA

MANUTENÇÃO DE BICI, E MELHORE SUA CIDADE - criar um vinculo com 10 donos de o cinas

de manutenção de bicis na cidade, e acertar com os responsáveis uma cooperação para treinar jovens

como estágio de acompanhamento por 1 mês das rotinas básicas da ofcina, duas ou três vezes da

semana. 
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Capacitação, qualificação e treinamento para entendimento do processo de operação das atividades

que  envolvem  aspectos  administrativos,  legais,   fiscal  e  creditício  para  o  "PONTO  CULTURAL

OFICINA BRECHÓ para  vir  a  funcionar  como  um  coletivo,  associação  ou  grupo  associativo  com

registro de pelo um MEI (microempreendedor individual)

09/03/2020 até 29/05/2020

Ação planejada: Meta

Resultado esperado: Capacitar 8 jovens para as operações administrativas que envolvem diversas

rotinas (rotina da recepção no balcão de atendimento; rotina de encaminhamento e registro dos dados

do equipamento deixado para manutenção e conserto; rotina de atendimento inicial e nal de cada

cliente; rotina de controle de despesas e receitas; rotina de balancete mensal; rotina de manutenção de

estoque de peças, componentes e itens diversos; rotina do funcionamento do Fundo Rotativo Solidário

como fonte de recursos de giro com percentual de 10% das entradas; controle de entrada e saída de

componentes; etc)

8 Acompanhamento escolar e inclusão pelo esporte

09/03/2020 até 27/11/2020

Ação planejada: Meta

Resultado esperado: Apoiar o estudo para que seja um grande diferencial deste trabalho na vida de

cada aluno. Com pro ssionais responsáveis em cumprir esta tarefa, as aulas de reforço escolar deve

atender as necessidades específicas de cada aluno, desde atividades pedagógicas de níveis escolares

do Ensino Fundamental ou médio. Alcançar a conquista e o crescimento individual do aluno.

16/03/2020 até 27/11/2020

Ação planejada: Meta

Resultado esperado: Proporcionar com a prática do Jiu-Jitsu uma atividade educativa e formativa

aos jovens, criando hábitos de vida saudável e integração social através do esporte, ocupando o tempo

livre em os jovens estão vulneráveis aos perigos eminentes das drogas e violência das nossas ruas.

9 Capacitar e criar um espaço para o artesanato sustentável

09/03/2020 até 27/11/2020

Ação planejada: Promover a capacidade de transformação dos alunos, integrando, a cultura, a 

sociedade com a utilização de técnicas, materiais e instrumentos que respeitem o meio-ambiente e o 

ecossistema.



141

Resultado esperado: Que todos os atendidos se conscientize, no ponto de vista ecológico,cultural, e 
social.

10 Trabalhar a música e o vídeo como fator social
Ação planejada: Fortalecer os laços sociais e culturais -
Resultado esperado: Que todos se relacionem melhor

EQUIPE DO PROJETO

REMUNERADO
COM RECURSOS

NOME
ÁREA DE 
ATUAÇÃO FUNÇÃO DO PROJETO

SALÁR
IO

Assistente Social Equipe técnica Sim

Micio Melo da Silva Coordenador Coordenação Não

Professor Equipe técnica Sim

Professor Equipe técnica Sim

Professor Equipe técnica Não

Professor Jiu-Jitsu Equipe técnica
Professor de Jiu-
Jitsu Sim

Silvia Alves de Andrade Equipe técnica Auxiliar Não
administrativo

Sônia Neuza Alves 
Ferreira Equipe técnica Auxiliar Não

administrativo

Valmir Ramos de Abreu Equipe técnica Instrutor Sim

PARCEIROS DO PROJETO

PARCERIA
NOME DO PARCEIRO PESSOA PARA CONTATO FORMALIZADA

Incubadora Tecnológica de 
Cooperativas Sim
Populares/ITCPUNB



142

6.4.QUILOMBO MESQUITA 

Os trabalhos do projeto FRS no quilombo Mesquita estiveram associados aos levantamentos, estudos e
análises, oficinas e propostas de outro projeto da UnB com o qual nos coligamos, o coordenado pelo
grupo  de  pesquisa  e  extensão  na  UnB,  conduzido  pela  docente  Dra.  Liza  Andrade  FAU-UnB  e
Coordenadora do Grupo “Periférico, trabalhos emergentes” da Faculdade de Arquitetura da UnB.  

Registramos a autoria dos dados e mapas, cartografia social e ambiental aqui apresentados elaborados
pelo Grupo Periféricos; eles são uma rica documentação sobre a comunidade, e base para discutirmos a
problemática de pesquisação do FRS-MESQUITA para geração de trabalho, ocupação e renda num
economia de base vicinal e interfamiliar (com características de economia rural e peri-urbana. 

Entre  2019-2020  identificamos  com  os  interlocutores  do  Mesquita  um  potencial  de  incubação  de
iniciativas  que  a  própria  comunidade  valoriza.  Suas  lideranças  comunitárias  e  integrantes buscam
viabilizar realizações que garantam a autonomia econômica social associada com o respeito às tradições
quilombolas, com abertura para o desenvolvimento de microprojetos para adensamento das cadeias de
valor locais (turismo sustentável, alimentação natural e tradicional de tradição afro-brasileira e de raiz
do Quilombo Mesquita; produção e comercialização de FLV, beneficiamento do marmelo, educação,
juventude, igualdade de gênero; associativismo para demarcação do Quilombo Mesquita). 

Estes microprojetos são efetivamente colocados em prática? Sim, mas  substancialmente como práticas
de resistência e modo de vida, cotidiano de sobrevivência econômica e reprodução social ampliada para
um grupo maior de famílias. 

Chegaram  a  constituir  em  2009,  uma  Cooperativa  de  produtores  dos  descendentes  dos  antigos
quilombos  (ver  estatuto  ao  final)  ainda  vigente  -  seus  registros  junto  a  Receita  Federal,  contudo,
demandam atualização, o que foi apoiado pelo projeto FRS. Por decisão do coletivo que constituimos
FRS-Mesquita foi decidido aproveitar o momento para revisar o Estatuto da Cooperativa 

Trata-se de um dos quilombos mais antigos do Centro Oeste; suas terras já eram ocupadas pelas famílias
de três matriarcas no Séc. XVIII. A maior parte do território está hoje, sob o domínio do agronegócio,
cujos fazendeiros não são quilombolas. A produção monocultural contrapõe-se ao formato orgânico,
tradicional dos quilombolas. 

O  Quilombo Mesquita foi oficialmente reconhecido pela Fundação Palmares, e feita sua delimitação
com base em documentos centenários pelo INCRA
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O perímetro onde estão as famílias quilombolas foi reduzido em quase 80% de seus limites originais,
somente restando aos  quilombolas a  conversação e  uso de faixas  contínguas de terrenos.  Porém, o
desejo e a luta da comunidade se dá no sentido de reaver o seu território, de recuperá-lo em seu bioma
originário que é o Cerrado e de preservá-lo, resgatando ainda a sua cultura, no momento limitada, a
partir dos usos mediante saber sociotécnico ancestral com adaptações para a agricultura peri urbana. 

Casal de anciões do Quilombo Mesquita que recebeu a Certidão da Fundação Palmares com a delimitação do INCRA em 2008

Há grande risco (2020-22) de os quilombolas não recuperarem suas terras; é fundamental reforçar e
superar a atual fragilidade documental que subsidiaria a defesa da comunidade em sua luta pelo resgate
territorial; trata-se de assegurar o pequeno domínio que ainda tem sobre o atual território; futuramente a
comunidade poderá exigir  reparação pelos danos ambientais  pelo agronegócio (depredação do solo,
desaparecimento da forma de vida tradicional e perda de receitas ancestrais; a diluição da linhagem
étnica no núcleo comunitário a partir da saída das famílias em busca de melhores condições.

Os mapas a seguir dão uma dimensão deste conflito:
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O perímetro maior corresponde aos limites antes da construção de Brasília e do  Distrito Federal. Os 
perímetros ocupados hoje (em vermelho) correspondem a 20% da área original. O quilombo é ocupado 
por 785 famílias (1.300 indivíduos). 
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O encaminhamento dos trabalhos do projeto FRS-MESQUITA deu-se no sentido de buscar criar um
fundo de apoio que fosse ao mesmo tempo, útil para futuros microprojetos, mas particularmente prático
para a reconstrução da Cooperativa agora nomeada “Três Matriarcas do Quilombo Mesquita”.  

Esta  decisão  do  grupo  gestor  mobilizado  pelo  Projeto  avaliou  que  esta  medida   (dinamização  da
cooperativa e de suas transações para elevar a renda e qualificação técnica dos produtores, e acessar
novos mercados representa uma ação para reduzir  o risco de os quilombolas não recuperarem suas
terras; superar a fragilidade documental que subsidiaria a defesa da comunidade em sua luta pelo resgate
territorial;  e  manter  o  domínio  que  ainda  tem  sobre  pequena  parte  do  território;  superar  danos
ambientais pela agricultura agroecológica e organica quilombola assim como evitar o desaparecimento
da forma de vida tradicional  e perda de receitas ancestrais.  Estimam que há vantagens também na
recriação da cooperativa para evitar  a diluição da linhagem étnica no núcleo comunitário a partir da
saída das famílias em busca de melhores condições.

Associadas  à  Cooperativa  e  ao  Fundo  Solidário  Mesquita  (que  não  avançou  mais  em função  das
restrições dos encontros presenciais e dos contatos face a face impossibilitados pela pandamia COVID
19),  várias  outras  frentes  de oportunidades  econômicas  e  sociais  foram identificados  no projeto do
Grupo  Periféricos  da  UnB,  e  após  socializadas  estas  informações  entre  os  membros  do  Quilombo
Mesquita, discutimos as possibilidades destas atividades fazerem parte de uma programação anual na
qual – mês a mês – sempre haverá um evento que poderão ser fomentados pelo FRS-MESQUITA (ver
mais adiante: FOLHINHA DO QUILOMBO MESQUITA):
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1. Celebrações religiosas e  festas – circuito usual no Quilombo Mesquita

Celebraç

2.c3222. EBRAÇÕES
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3. ESPAÇO DE MEMÓRIA

O projeto para a nova Cooperativa Três Marias do Quilombo Mesquita contemplou estas dimensões do
novo estatuto para dar espaço a um planejamento mais integrado com a história do Quilombo. 

Estimamos no projeto a composição de uma equipe técnica profissional: a equipe técnica será composta
por  1  especialista  da  área  de  Comunicação  Social,  1  historiador,  2  pesquisadores,  1  sociólogo
socioambientalista (contrapartida), 1 assistente financeiro. Serão remunerados à base de horas técnicas
ajustadas mutuamente nos limites do recursos possível autorizado pelo financiador, e adaptado para ser
executado com a flexibilidade necessária em tempos de quarentena da pandemia Covid 19. 

Esta  equipe será  fundamental  para  preparar  propostas  e  projetos  para  editais  nacionais,  regionais  e
locais. Nossas ações do projeto FRS se direcionaram sobretudo para criar um núcleo competente para
rapid  amente  apresentar  projetos  e  concorrer  em  editais;  fomentar  a  atualização  de  uma  entidade
proponente  seja  a  Cooperativa  Três  Matriarcas,  seja  o  Núcleo  de  Convivência  Negra,  seja  ainda
qualquer comunidade quilombola arroladas como parceiras (abaixo discrminadas).  

As atividades de qualificação envolveram como protótipo, identificar as necessidades para criar uma
linha de envolvimento com a captação de recursos mediante projetos; neste sentido tem um sentido de
invenção política para a comunidade lutar pela constituição deste perfil de associados e corpo técnico (o
que está longe de ser possível na atualidade, mas trata-se de uma aproximação que reconhecida como
básica  para  eles  realizarem  a  produção,  e  os  eventos.  Neste  sentido  realizamos  oficinas  para
compartilhar e entender:

1) a complexidade  do processo de formulação de projetos, e se aprovado levará 12, 18 ou 24
meses mas não terminará ao cabo deste período; 
2) a necessidade de trabalhos subsequentes de regularização de todos os Quilombos desde O
Mesquista até Sul do Goiás- aspectos documental e acompanhamento dos passos para todos os
projetos econômicos, sociais ou culturais;
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3)  a  necessidade  de  avançar  organização  inter-equipes:  serão  avaliados  em  cada  objetivo
específico pela correspondente equipe de trabalho.
4) aspectos metodológicos - todas as pessoas da comunidade, independente de gênero ou faixa
etária serão contemplados pela proposta e terão importantes participações nas diferentes etapas
do Projeto. As pessoas de diferentes famílias serão entrevistadas em dado momento (o que será
muito importante uma vez que os estudos serão embasados pela história oral), em outras fases
participarão  de  oficinas  e  visitas  de  campo,  também  farão  a  validação  do  conteúdo  a  ser
publicado e realizarão as entregas oficiais dos exemplares aos órgãos e entidades de interesse.
Será dada especial atenção ao envolvimento de alguns jovens da comunidade para acompanhar
todo o processo e aprender a fazer posteriormente os mesmos procedimentos sob orientação das
pessoas da equipe envolvida.

Resultado da proposta elaborada
com os dirigentes do Quilombo
Mesquita  envolvendo uma rede
de quilombos (sul de Goias e DF) 
submetida ao edital 1-2020 do 
PPECOS coordenado pelo 
Instituto População e Natureza
(ISPN) {https://ispn.org.br/quem-
somos/}

Parte 1

1. Nome e sigla da organização
proponente:

Instituto Casa da Vila (ICV)

2. Endereço completo (endereço, bairro, CEP, cidade, estado):

Área Especial Nº 05 –Acampamento DFL-FDS Clube Unidade Vizinhança -Vila Planalto, Brasília
– DF / CEP: 71.925-180

3. Contatos

Telefone: (6 1 ) 98181-8113

E-mail: mila.palatucci@gmail.com / projetos.icv@gmail.com

Página na internet: https://www.facebook.com/institutocasadavila

4. Data de fundação da organização conforme ata registrada em cartório:

Dezembro de 2005

5. Tipo de organização

Pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos e de natureza cultural

6. Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ):

07.996.915/0001-48

7. Nome e cargo da pessoa responsável pela organização:

Nome: Camila Palatucci Arantes

Cargo: presidente

8. Nome(s) e cargo(s) de outras pessoas com poderes legais:

Nome: Kleber Moraes - Cargo: Vice-Presidente

https://ispn.org.br/quem-somos/
https://ispn.org.br/quem-somos/
https://ispn.org.br/quem-somos/
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Nome: Doranilde Maria Duarte de Souza Barbosa - Cargo: Primeiro Secretário

Nome: Vicente Tadeu Maranhão Gomes de Sá - Cargo: Segundo Secretário

Nome: Ione Cyriaco de Souza Filho - Cargo: Primeiro Tesoureiro

Nome: João Paulo Monteiro Tomas - Cargo: Segundo Tesoureiro

Atuação da organização proponente
9. Objetivos da organização:

O instituto tem por objetivo promover a inclusão social, a igualdade de oportunidades, e para tanto, executa projetos e
programas nas áreas de cultura, educação, meio -ambiente e outros . Além disso, visa ampliar o acesso a bens e serviços
culturais e meios necessários para a expressão simbólica, promovendo a auto -estima, o sentimento de pertencimento, o
protagonismo social  e  a  diversidade cultural,  produção cultural,  à  produção da cidadania e  da paz,  à  qualificação do
ambiente social e cultural das cidades e do meio rural. Produzir filmes, vídeos, livros, atividades continuadas e eventos
culturais de grande valor artístico e cultural. Pretende-se, possibilitar o acesso dos jovens e adultos à riqueza e diversidade
de nossas manifestações culturais, de forma a valorizar e estimular, agentes e fazedores de cultura, e, ainda, intervir na
dinâmica social através das políticas públicas executadas.

10. Quais são as principais fontes de recursos, nacionais e internacionais, que apoiam ou já apoiaram a organização?
Especifique as principais fontes e respectivos valores e datas (aproximadamente):

 CIRCUITO AFRO BRASILEIRO DE CINEMA DO TOCANTINS, projeto celebrado em 2016, ainda em execução,
realizado através de Termo de Fomento, Governo do Estado de Tocantins.

 CASA DA VILA -BRASÍLIA OUTROS 50, quatro meses de programação, sempre com um grande show (por mês)
em praça pública com músicos locais interpretando obras daquelas décadas,  com início em dezembro de 2010.
Fundo de Cultura do Governo do DF.

 AGENDA CULTURAL -REGGAE A PAZ -com artistas e bandas de Reggae, apresentando caravana cultural  e
disponibilizou um palco móvel com estruturas de sonorização e iluminação profissional e que esteve à disposição de
todos os artistas para suas manifestações sobre a importância de se manter a PAZ. Este convênio teve o seu objeto
ampliado  pelo(s)  seguinte(s)  termo(s)  aditivo(s):  000001/2012.  Status:  Projeto finalizado.  Fundo de  Cultura  do
Governo do DF.

 CINESHOW, que objetivou possibilitar a inclusão cultural do maior contingente de população carente das cidades
de Itapoã, São Sebastião, Varjão, Vila Dimas, Estrutural e Sobradinho II, por meio da exibição de obras audiovisuais
Status: Projeto finalizado, com prestação de contas já aprovada. Fundo de Cultura do Governo do DF.

 CIRCUITO  CINE  AGUAS  LINDAS,  que  objetivou  possibilitar  a  inclusão  cultural  do  maior  contingente  de
população carente da região de Águas Lindas e seu Entorno. Status: Projeto finalizado, com prestação de contas já
aprovada. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL de Águas Lindas de Goiás.

 2ª  ETAPA DO BRASÍLIA OUTROS 50 – Promovendo agenda cultural,  alusiva ao aniversário de 50 anos  de
Brasília,  sob  a  ótica  do  fazer  artístico  próprio  do  segmento  natural  candango  (filhos  de  Pioneiros  e  artistas
Pioneiros) Status: Projeto finalizado, com prestação de contas já aprovada. Fundo de Cultura do GDF.

 DA BOLA PARA A ESCOLA em Vila Planalto -DF tendo como parceiro a Petrobras (em execução 2018/19);
Projeto: DA BOLA PARA A ESCOLA em Girassol -GO tendo como parceiro a SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
de Águas Lindas de Goiás; Projeto: AÇÃO CIDADÃ em parceria com o Governo do Distrito Federal.

11. A organização já recebeu apoio direto ou indireto do PPP -ECOS? Caso sim especifique o valor e o período:

Não

12. Como é a Estrutura de Gestão da Organização? (Refere -se à forma de liderança da organização, que pode incluir
a constituição do conselho diretor, assembleia geral, conselho fiscal e/ou oficial executivo principal; também indicar
como as decisões são feitas, frequência de reuniões, etc.)
Tradicional, composta por presidência, tesouraria, sec. Executiva, diretorias e conselho fiscal.

13. Indique organizações ou pessoas que possam fornecer referências sobre a organização:
Ministério da Cultura (MinC); Fundação Cultural Palmares (FCP); Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal;

Informações sobre a organização beneficiária
14. Nome e cargo da pessoa responsável pela organização beneficiária

Quilombo Mesquita SANDRA PEREIRA BRAGA Liderança
quilombola e
dirigente
associativo

Quilombo dos Almeida IRENE APARECIDA GOMES representante
(REPRESENTANDO A
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PRESIDENTA LAURA APARECIDA
DE ALMEIDA PIRES)

Quilombo Boa Nova LUZIA CRISTINA DO CARMO Presidente

Quilombo Ana Laura LUCY HELENA ROZA TAVARES Presidente

Quilombo   Nossa   Senhora VALDIVINO DA SILVA Presidente
Aparecida

Quilombo Jardim Cascata MARIA LÚCIA DAS DORES Presidente

15. Nome e sigla da organização beneficiária:

Associação Renovadora do Quilombo Mesquita (Arenquim)

Associação Quilombola de Quilombo dos Almeidas

Associação Quilombola de Professor Jamil, Comunidade Boa Nova

Associação Quilombola de Piracanjuba Ana Laura

Associação Cultural e Beneficente Quilombo Nossa Senhora Aparecida

Associação Quilombo Jardim Cascata

16. Endereço completo (endereço, bairro, CEP, cidade, estado):

Associação Renovadora do Rodovia GO-521 Km 08, Bairro Mesquita, Cidade Ocidental,
Quilombo Mesquita GO, CEP: 72.880-990

Associação Quilombola de Rua  padre  Leandro  Caliman,  número  645,  bairro  nossa
Quilombo dos Almeidas senhora de Fátima - cep 75180-000 Silvânia -GO

Associação Quilombola de Rua Oscalino Emidio Mendes, quadra 97, lote 20, setor Boa
Professor Jamil, Nova, Professor Jamil – Goiás, CEP: 75645000
Comunidade Boa Nova

Associação Quilombola de Rua H4, Nº 358, Vila São Vicente de Paulo. CEP: 75640 -000
Piracanjuba Ana Laura Piracanjuba/GO

Associação Cultural e Fazenda Santa Bárbara, Gleba Denominada Dona Nair frente
Beneficente Quilombo Rui Barbosa St Oeste CROMÍNIA Goiás
Nossa Senhora Aparecida CEP 75.635-000

Associação Quilombo Rua C11 Qd.13 Lt.26 Bairro Jardim das Cascatas, Aparecida
Jardim Cascata de Goiânia / GO – CEP: 7496-410

17. Contato
ASSOCIAÇÃO RENOVADORA DO QUILOMBO MESQUITA E-mail:sandrabragatur@gmail.com ladywalisson@gmail.com

Telefone: (61) 9 9825 0556 – (61) 9 9964 0425



Página na internet:   Facebook/ Quilombo Mesquita  

Associação Quilombola de Telefone: (062)993034430, (062)996084638,
Quilombo dos Almeidas (062)996014415

Associação Quilombola de Telefone: (64) 9 9216 4715

Professor Jamil, E-mail: luzia.pronatec@gmail.com
Comunidade Boa Nova

Associação Quilombola de Telefone: (64) 992926094
Piracanjuba Ana Laura E-mail: associaçãoquilombolaanalaura@hotmail.com

Associação Cultural e Telefone: (64) 992879796

Beneficente Quilombo E-mail: quilombo.nsacrominia@hotmail.com
Nossa Senhora Aparecida

Associação Quilombo Telefone: (62) 9 94908869
Jardim Cascata E-mail: Marialuciadasdoresferreira6@gmail.com

18. Tipo de organização

As seis associações são constituídas oficialme nte, registradas e funcionam com o objetivo de representar suas
respectivas populações, a historicidade e identidade étnica de origem quilombola.

19. Qual é a estrutura de gestão da organização?

Presidência, conselho fiscal e tesouraria. Reúnem - se periodicamente para debater as demandas comunitárias e
formular ações estratégicas com o objetivo de solucioná -las; são devidamente reconhecidas pelos órgãos do
Governo Federal e, neles têm registro processual da sua condição de gestão sobre o território tradicio nal. O
caso do Quilombo Mesquita apresenta uma situação particular de gestão: sua associação foi cooptada pelos
interesses imobiliários e comerciais externos, e encontra -se em conflito aberto com a comunidade quilombola,
a  qual  retirou seu apoio à Associaç ão e segue com outra governança de resistência (v.  dados a seguir  na
descrição de caso a caso).

20. Nome da pessoa responsável pela organização

Quilombo Mesquita SANDRA PEREIRA BRAGA

Quilombo dos Almeida IRENE  APARECIDA  GOMES  (REPRESENTANDO  A
PRESIDENTA  LAURA  APARECIDA  DE  ALMEIDA
PIRES)

Quilombo Boa Nova LUZIA CRISTINA DO CARMO

Quilombo Ana Laura LUCY HELENA ROZA TAVARES

Quilombo Nossa Senhora Aparecida VALDIVINO DA SILVA

Quilombo Jardim Cascata MARIA LÚCIA DAS DORES

21. Nome e cargo da pessoa responsável por este projeto

Quilombo Mesquita SANDRA PEREIRA BRAGA

Quilombo dos Almeida IRENE  APARECIDA  GOMES  (REPRESENTANDO  A
PRESIDENTA  LAURA  APARECIDA  DE  ALMEIDA
PIRES)

Quilombo Boa Nova LUZIA CRISTINA DO CARMO

Quilombo Ana Laura LUCY HELENA ROZA TAVARES



Quilombo Nossa Senhora Aparecida VALDIVINO DA SILVA

Quilombo Jardim Cascata MARIA LÚCIA DAS DORES

Atuação da organização beneficiária

22. Objetivos da organização

As associações tem como objetivo central gerir o seu território de acordo com as suas particularidades, e acompanhar o
processo  de  titulação  no  Incra  para  a  sua  regularização  fundiária  segundo  parâmetros  do  Decreto  4887/2003  que
estabelece o conceito legal para as comunidades quilombolas do Brasil.

23. A organização já recebeu apoio direto ou indireto do PPP -ECOS? Caso sim especifique o valor e o período

Não. Nem a proponente nem as beneficiárias.

24. Indique organizações ou pessoas que possam fornecer re ferências sobre a organização

 Acerca da condição oficial dos seis Quilombos: referencia CONAQ - Coordenação Nacional de Articulação das
Comunidades Negras Rurais Quilombolas; IKA - Instituto Kilombo de Apoio; CVN - Comissão da Verdade
Sobre a Escravidão Negra no Distrito Federal e Entorno (CVN) do Sindicato dos Bancários de Brasília (SBB);
FCP - Fundação Cultural Palmares (FCP); INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária b)
Sobre a condição de etnicidade e movimento social representativos, a referência é o Centro e Convivência Negra
(CCN); c) quanto a demandas e perfis das comunidades para economia solidária e sustentabilidade, referencia:
ITCP  UNB  -  Incubadora  Tecnológica  de  Cooperativas  Populares  (da  Rede  Nacional  de  Incubadoras
Universitárias) sediada na Universidade de Brasília (UnB/Planaltina) coordenada pelo professor Ricardo Neder.

Parte 2:

Informações sobre o projeto

1. Nome e cargo da pessoa responsável por este projeto:

Daiane Souza Alves

2. Nome do projeto sintetizando seu prop ósito (máximo de 12 palavras):

Rota Etnosustentável Quilombola – de Brasília ao Sul Goiano 

3. Valor solicitado ao PPP -ECOS:

R$ 100.000,00 (Cem mil reais)

4. Resumo do projeto (máximo de 10 linhas)

O projeto consiste em investir na qualificação, capacitação e treinamento de 18 representantes dos seis territórios para
valorizar um ou dois produtos por comunidade quilombola ao ponto dos mesmos alcançarem padrão e escala para uma
cadeia de comercializaç ão regional, baseada em valores tradicionais e étnicos como elementos agregadores de valor para
fortalecer  as  comunidades  e  valorizar  seus  saberes.  A  ROTA  ETNOSSUSTENTÁVEL  QUILOMBOLA  DE
BRASILIA AO SUL GOIANO em fases avançadas,  permitirá atrair público frequentador da região e oferecer seu
acesso a produção etnossustentável das seis comunidades em pontos de venda na rota comercial às margens das rodovias
que ligam essas comunidades e Brasília/DF.

5. Duração do projeto (máximo de 12 meses)



12 (doze) meses (FASE I C AP AC ITAÇ ÃO)

6. Local de execução do projeto (município(s), distrito(s), e/ou localidades(s)). Apresentar coordenada geográfica e
mapa da área (se disponível)

Distrito Federal e municípios goianos Cidade Ocidental, Silvânia, Piracanjuba, Professor Jamil, Cromínia e Aparecida de
Goiânia.

7. Quais comunidades ou grupos serão beneficiados diretamente pelo projeto? Quantas famílias?

Estimamos que por intermédio do público -alvo de 18 representantes (3 por comunidade quilombola) capacitados dos
Quilombos Mesquita, dos Almeidas, Ana Laura, Boa Nova, Nossa Senhora Aparecida, Jardim Cascata serão beneficiadas
e 90 famílias com produção e comercialização nas fases posteriores à capacitação .

8. Qual(is) tema(s) o projeto se enquadra (verificar as informações contidas no item 5 deste edital)? (Marque um
“x” apenas no(s) tema(s) em que o projeto se enquadra)

Temas Assinale

A. Governança ou gestão de territórios X
comunitários conservados

B. Sustentabilidade da ocupação e das X
atividades exercidas nesses territórios.

C. Discussões relacionadas ao conceito de X
TICCAs

D. Temas Transversais: Quais? Identidade, pertencimento, valores
étnicos agregados à gestão de produtos

Descrição do projeto

9. Objetivo geral

Capacitar 18 representantes em igualdade de gênero e idade, das comunidades mencionadas do Sul do Estado de Goiás
mediante oficinas, encontros, seminári os e visitas de campo com conteúdos necessários para implantação de uma ROTA
ETNOSSUSTENTÁVEL QUILOMBOLA DE BRASILIA AO SUL GOIANO  para melhorar  suas  condições  e
possibilidades de gestão territorial; aumentar a confiança mútua e cooperação economica; gerar trocas sob a forma de
moeda social; ativar circuito de produção e vendas para seus variados produtos por meio de metodologias da adequação
sociotécnica para aumento de escala de produção sem trair os princípios da etnossustentabilidade.

10. Objetivos específicos (o que o projeto conseguirá de forma concreta?)

1. Capacitação  de  18 representantes  em  09 (nove) oficinas temáticas de  fortalecimento da gestão coletiva e
individual,  intercâmbio das  experiências de gestão;  valorização de sua identidade étnica;  fortalecimento de
pertencimento e autonomia para geração/ampliação de rendimento autossustentável a partir da economia solidár
ia

2. Trabalhar na qualificação de um produto por comunidade, preparando -o para ingressar no comércio regional, e
gerar a criação de uma marca de identidade étnica dos produtos dos seis territórios quilombolas

3. Gerar marca de identidade étnica aos produtos qu ilombolas agregando valor de mercado aos mesmos e de
identificação com a marca de identidade étnica para a
ROTA ETNOSSUSTENTÁVEL QUILOMBOLA

4. Criação de um  Fundo Rotativo Solidário para receber doações, dotações, financiamentos e apoios diversos
autogeridos por um comitê gestor que os investirá mediante empréstimos para cada família produtora mediante
microprojetos tecnicamente viáveis a fim de capacitar as comunidades para a gestão financeira de seus recursos;

5. Divulgar a Rota Etnosustentável Quilombola por meios físicos e internet

11. Faça uma breve descrição sobre a realidade do local em que o projeto se insere, com informações ambientais,
econômicas, sociais, culturais e sobre a atuação da entidade proponente com o público beneficiário do projeto

A proposta consiste em fortalecer cultural, social e economicamente as seis comunidades quilombolas listadas, situadas
no Sul do Estado de Goiás. A ideia é que este fortalecimento seja feito sobre potenciais já existentes em cada uma delas e,
também, impulsionando-as coletivamente para grande intercâmbio, garantindo assim a geração e a manutenção da renda



dessas populações de forma autossustentável. Essas comunidades estão, em maioria, localizadas nas áreas rurais de seus
respectivos municípios que estão ligados u ns com os outros por meio da rota rodoviária que segue de Brasília ao
município goiano de Aparecida de Goiânia. A exceção é a comunidade Jardim Cascata, quilombo urbano situado neste
último município da rota. Ambas as comunidades têm em comum o fato de est arem ilhadas, cercadas pela monocultura
de soja ou pela produção de gado. Além disso, há a dependência de suas produções agrícolas e/ou artesanais para a
sobrevivência, que além de concorrer com grandes especuladores de seus territórios, disputam com os pr ocessos de saída
dos mais jovens para as cidades em razão da continuidade dos estudos e do mercado de trabalho. Sendo algumas dessas
comunidades distantes dos grandes núcleos urbanos, a exemplo de Quilombo dos Almeida, 70km do núcleo urbano mais
próximo, é possível encontrar famílias em elevada vulnerabilidade social apesar do seu grande potencial para as mais
distintas produções, tendo como base os recursos do Cerrado e os saberes herdados de sua ancestralidade africana. A
partir  de  suas  experiências,  ate  ndendo a  outras  comunidades  em semelhante  situação,  o  Instituto  Casa  da  Vila se
compromete a atender diretamente ao público quilombola visado, e também ao grande público que, frequentador das
rodovias da rota a ser trabalhada valoriza a produção de orgânic os, de artesanais e de saberes ancestrais.

12. Se houver, mostre histórico anterior de esforços relacionados a gestão do território a ser beneficiado

Todas as comunidades ora apresentadas são certificadas pela Fundação Cultural Palmares (FCP), entidade vinculada ao
Governo Federal,  que tem o papel  de identificar,  reconhecer e  proteger  as  comunidades quilombolas  durante o seu
processo titulação territorial pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). Logo, cada comunidade
quilombola certificada possui um CNPJ, que é a sua representação jurídica e que, por meio dele, articula e promove
ações que visam o seu desenvolvimento. Muitas dessas comunidades alcançam parcerias junto a instituições públicas e
também privadas, outras não fazem ideia de como se utilizar desse instrumento para beneficiarem -se. Cada uma das
comunidades beneficiárias deste projeto reúne múltiplos esforços, individual e coletivamente, no sentido de manter e
fortalecer a gestão tradicional do espaço que ocupam . Assim, comp reendemos que a manutenção de suas associações e
atuações por meio delas são o melhor resumo do quão se empenham com relação a gestão territorial. Boa parte desses
esforços  repercutem ainda  pela  participação  dessas  comunidades  junto a  Coordenação  Nacional  de  Articulação  das
Comunidades  Negras  Rurais  Quilombolas  (CONAQ),  a  Federação  Nacional  Quilombola  (FENAQ) e/ou  por  outras
instituições públicas e privadas. Entre as parcerias para que este projeto ocorra está a do Instituto Kilombo de Apoio
(IKA), uma inst ituição sem fins lucrativos que tem entre seus objetivos subsidiar as comunidades quilombolas em seus
processos de desenvolvimento por meio da economia solidária. Resultante da Comissão da Verdade Sobre a Escravidão
Negra no Distrito Federal e Entorno, vinculada ao Sindicato dos Bancários de Brasília (SBB), o Instituto acompanha 19
comunidades quilombolas no Estado de Goiás em seus processos fundiários, dentre elas as selecionadas para a execução
desta proposta.

13. Qual a situação de conservação do território a ser beneficiado pelo projeto?

As descrições a seguir traçam o perfil de conservação de cada território.

14. Qual a situação fundiária do território a ser beneficiado pelo projeto?
1. Quilombo Mesquita/Cidade Ocidental/GO - O Mesquita enfrenta uma das suas piores ameaças pelo sufocamento

gerado com o crescimento de  bairros  periféricos,  os  desmatamentos  nas  áreas  nativas  de  Cerrado  e  a  violenta
especulação imobiliária comandada por grileiros que agem na região. Muitos deles, personalidades importantes no
cenário do Distrito Federal, nacional e até internacional como é o caso do ex - presidente José Sarney. Os processos
judiciais  movidos  pela  liderança  quilombola  documenta  que  há  148 fazendeiros  de  gado  e  de  plantio  de  soja
invadindo criminosamente o território da comunidade (que abrange parte do DF), ameaçando as famílias que se
autoafirmam quilombolas, prejudicando a agricultura familiar, destruindo nascentes a partir da perfuração ilegal de
poços  artesianos  e  da  prática  do  desmatamento  com  contaminação  do  lençol  freático  pelo  uso  constante  de
agrotóxicos. A principal luta de resistência da comunidade se dá no sentido de garantir respeito ao reconhecimento
do Governo Federal à sua Autodefinição Quilombola. Em contrapartida a estratégia dos grileiros procura derrubar a
certificação conquistada após muitos anos de empenho por parte da Associação Renovadora do Quilombo Mesquita
(ARENQUIM); para tanto cooptaram pessoas não -quilombolas vizinhas e as subornaram para assumir a diretoria da
ARENQUIM e  apoiar junto  ao  INCRA decisão  que  afirma ser do interesse  da  associação  a  redução  do
território do Quilombo.

2. Quilombo dos Almeidas/Silvânia/GO - Em 2004 ocorreu a certificação pela Fundação Cultural Palmares, todavia,
o quilombo carece do relatório antropológico, Re latório Técnico de Identificação e Delimitação (RTID), o qual
ainda encontra -se em fase de feitura pelo Incra. Em comum acordo, os quilombolas afirmam que seu principal
problema é a falta de terra para plantar sobretudo mediante prática da lavoura comunitária. A questão fundiária é
histórica  no  caso  dos  Almeida,  pois  sua  comunidade  constituída  por  30  famílias,  teve  90%  do  seu  território
dominado por não -quilombolas  nas últimas décadas,  em maioria  grandes fazendeiros  agropecuaristas.  Ilhada a
70Km do núcleo urbano mais próximo, a comunidade tem dificuldades com transporte público e impedida de acesso
a outras oportunidades econômicas de trabalho, sobrevive da prestação de serviço nas grandes fazendas em terras
que  lhes  foram  tomadas.  Vivem  em  regime  constante  de  exploração:  baixos  salários,  sem  carteira  assinada,
contratação apenas  por  tarefa  nos períodos de colheitas.  Narram os quilombolas  que um fazendeiro da região,
ampliou enormemente  suas  propriedades  por  meio do  esbulho possessório  puro  e  simples.  Num dos  episódios



realizou troca de serviços por carne suina, e uma banda de “capado” foi o pretexto para ele se apossar da terra.
Quando expulsava famílias quilombolas do local, dizia para a pessoa “agora você vai trabalhar pra mim”. Passavam
a trabalhar cort ando cana “em troca de um facão”.

3. Quilombo  Ana  Laura/Piracanjuba/GO  - O  Kilombo  Ana  Laura  já  tem  a  certificação  de  Comunidade
Remanescente  de  Kilombo  pela  Fundação  Cultural  Palmares.  Com  a  certificação,  segundo  a  presidenta  da
Associação,  a  comunidade  se  s  entiu  mais  empoderada,  com  mais  estímulo  a  realizar  suas  comemorações  e
manifestações culturais e com maior reconhecimento de sua identidade cultural.

4. Quilombo Boa Nova/Professor Jamil/GO - A posse da terra ainda não está consolidada, pois uma das dificuldades
para esse passo é a  característica urbana do Kilombo.  Porém, Boa Nova já  tem a certificação de Comunidade
Remanescente de Quilombo pela Fundação Cultural Palmares, e está na expectativa da visita técnica do antropólogo
do Incra para a confecção do Relatório Técnico de Identificação e Delimitação (RTID). As lideranças afirmam que a
visitação do Incra às terras é iminente.

5. Quilombo Nossa Senhora Aparecida/ Cromínia/GO - A Comunidade, que ocupa uma área de 12 hectares, já é
reconhecida pela Fundação Cultu ral Palmares, no entanto a atual situação é a luta pela certificação da terra, cuja
visita técnica da antropóloga do INCRA era iminente na data da ocasião da reunião da Comissão com o presidente da
Associação em março de 2017.

6. Quilombo Jardim Cascata/Aparecida de Goiânia/GO - Em se tratando de uma comunidade urbana, a situação
fundiária se expressa na posse da moradia. Para 60% da comunidade essa questão já está resolvida. Construídas em
uma área próxima ao antigo local original de instalação da comunidade, as novas residências são dotadas de toda
infraestrutura urbana, com área de lazer e um local para atividades comunitárias. Das cinquenta famílias ainda não
contempladas com as  novas residências  deverão ter  suas  casas  construídas  em outra área.  Isso fará com que a
comunidade seja dividida espacialmente.

15. Quais são as ameaças ao território a ser beneficiado?

De acordo com Relatório da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no Distrito Federal e Entono (2016), as
ameaças mais comuns entre as comunidades participantes deste edital são Invasão e grilagem de terras quilombolas com
a complacência dos órgãos g overnamentais, processo que se repete como re -invasão com a prática ilegal de compra de
terras de quilombolas cuja comunidade já obteve a legalização da posse da terra; Inexistência de ações governamentais
de assistência técnica e extensão rural (ATER); de semprego de uma grande parcela de quilombolas advindo da falta de
terras cultiváveis, bem como da ausência de fontes de microcrédito; informalização do trabalho dos quilombolas que, à
falta de melhores oportunidades são obrigados a se empregarem ou trabalharem como meeiros em fazendas griladas (re-
escravização); falta de oportunidades de trabalho não -agrícola para alguns grupos específicos como as mulheres negras e
os jovens; comunidades distantes do centro urbano bem como das áreas de oferta de emprego, o que faz com que, à falta
de  oportunidades,  essas  populações  vivam  em  regime  de  subsistência;  violência  contra  lideranças  quilombolas  e
militantes pela polícia e fazendeiros associada a omissão policial nos casos de abuso sexual de jovens quilombolas cujo
crescimento da incidência tem sido denunciado pelas lideranças; existência de diferentes formas de violência contra os
quilombos  (especulação  imobiliária,  desmatamento,  exploração  de  minérios,  poluição  dos  mananciais  aquíferos,
grilagem, racismo institucional, entre outros).

16.  Quais  os  principais  problemas  que  o  projeto  pretende  atuar  e  demonstre  porque  a  solução  proposta  é
importante/relevante, ou seja, por que o projeto contribui para o enfrentamento destas questões?

Duas ameaças configuram o cotidiano dos cidadãos quilombolas aqui focalizados como grupos beneficiários. A primeira
diz respeito à vulnerabilidade social devido ao isolamento. Predomina o modo de vida rural com subsistência garantida
pelos saberes e fazeres camponês, mas sem renda suficiente para enfrentar as exigências da governança territorial contra
a especulação imobiliária e sobretudo pelo modelo econômico imposto pelos especuladores. Este quadro se repete em
quatro das comunidades que formam esta proposta: Quilombos dos Almeidas, Ana Laura, Nossa Senhora Aparecida e
Boa  Nova.  O  que  será  explorado  positivamente  pelo  Projeto  para  gerar  marca  de  identidade  étnica  aos  produtos
quilombolas, e agregar valor de mercado aos mesmos e de identificação com a ROTA. A segunda ameaça está ilustrada
no caso do Quilombo Jardim Cascata, um quilombo urbano que, por não ter área de plantio, vive especificamente do
artesanato. Trata -se de uma comunidade que, por ter perdido todo o seu território tradicional, também perdeu a maior
parte da sua cultura ancestr al, inclusive sua memória histórica. A comunidade teve que se adequar a uma nova realidade,
essa limitada pelo condomínio certificado como seu território, cercado pela cidade onde está localizado.

Diante desses cenários, a proposta deste projeto é relevante por trazer perspectivas a essas comunidades sem que as
mesmas percam sua identidade tradicional e permitindo até que venham a resgatar o que for possível dos elementos ainda
mantidos pela oralida de.  A partir  da execução da FASE I  desta proposta será iniciar  um processo de mobilização
concreto para valorização da cultura material e imaterial tradicional, preservação de áreas dos territórios, com geração de
rendimentos baseados na comercialização de seus produtos com valorização da identidade étnica nas comunidades, e
atração de público externo.



17. Impactos previstos: quais mudanças serão geradas pelo projeto na realidade ambiental e social?
Nesta fase I do projeto da ROTA as famílias envolvidas vã o trabalhar para acompanhar todo o processo de identificação
do melhor produto a ser fortalecido até o entendimento do que é uma cadeia de comercialização e suprimento, como
parte da sua efetivação no mercado.  Será esse o momento em que as  comunidades vão sentir  as  dúvidas e  ganhar
segurança para seguir amparando-se mutuamente diante de outros desafios que venham a surgir. A meta da FASE I deste
projeto é incidir na geração de auto segurança necessária para que as famílias caminhem com iniciativas próprias e
ampliem seus processos criativos com parcerias estratégicas (ITCP/UnB, Fiocruz-DF Soberania Alimentar; CCN/UnB –
Centro Convivência Negra) que venham a favorecer sua capacitação e autonomia.

18. Explique como as atividades serão realizadas para alcançar os objetivos previstos.

O conjunto de 09 oficinas serão direcionadas para realizar  uma cartografia social  com os 18 representantes  (3 por
quilombo)

Oficina 1 - A cartografia social inclui identificação do principal produto de cada uma das comunidades, seu processo
produtivo, tratamento matéria -prima, adequação sociotécnica e escolha por eles dum ou dois no máximo para
ganhar escala

Oficina 2 - A cartografia social inclui ainda levantamento preliminar do comércio situado ao longo de toda a rota
rodoviária que liga essas comunidades (perfil em termos de tamanho, interesses de público, distância entre eles,
etc) e identificação dos pontos de venda e propaganda a serem estabelecidos;

Oficina 3 - Cada comunidade receberá oficinas participativas co -elaboradas entre as lideranças e a equipe técnica
para trabalhar especificamente o seu produto (elaboração ou qualificação em nível de mercado), com atividades
coletivas onde aprenderão sobre valor agregado (componente étnico), gestão, divulgação, comercialização e am
pliação de negócios. Pertencimento étnico; produto e identidade; produto -marca da comunidade (do potencial
ao mercado regional).

Oficinas 4 à 9: oficinas dedicadas a gestão que tenham como ponto de partida (a) elaboração de uma marca que
servirá de amparo ao kit de produtos de identidade quilombola (b) trabalhar a parte da organização da logistica e
transporte no intercâmbio entre as comunidades, (c) espaço para todas as demais produções dos quilombos em
condições de venda como doces, bebidas, artesa natos, biscoitos, chás e frutas desidratadas, entres outros. (d)
campanha  regular  para  o  público  conhecer  e  valorizar  com  frequência  os  produtos  de  cada  um  dos  seis
quilombos  (  e)  tratar  da  formação  de  custos  e  como isto  está  relacionado com a  definição  de  preços,  (f)
compreensão o que são custos de produção e transporte, deduzidos das vendas; ( g) trabalhar a noção de sobras
para distribuição entre os participantes.

19. Detalhar a equipe técnica envolvida no projeto. Como serão remunerados?

Ricardo Neder Coordenação dos trabalhos de produção de conteúdo para as Parceria  com  a  ITCP  sem

oficinas de capacitação; viabilização logística das oficinas e ônus para o projeto como

mapeamento da Rota de 440km; acompanhará diretamente os cooperação e  fomento  da

Quilombos Mesquita e Almeidas. ITCP UnB

Daiane Souza Direção geral do projeto, acompanhamento dos trabalhos de Pagamento parcial pelo

produção  de  conteúdo  para  as  oficinas  de  capacitação; projeto e parcial

viabilização logística das oficinas e mapeamento da Rota de contrapartida

440km; comunicação social e divulgação nas redes sociais;

acompanhará diretamente os Quilombos Jardim Cascata e Boa

Nova .

Manoel Neres Coordenação dos trabalhos de produção de conteúdo para as Pagamento parcial pelo

oficinas de capacitação; articulação direta com as lideranças projeto e parcial

das  comunidades;  viabilização  logística  das  oficinas  e contrapartida

mapeamento da Rota de 440km; acompanhará diretamente os

Quilombos Ana Laura e Nossa Senhora Aparecida .

Simone Ramos Oficineira (artesã, referência em empoderamento Pagamento pelo projeto

comunitário) -  trabalhará  a  importância da  cultura  no



fortalecimento  da  identidade,  etnia  e  produção  junto  às

comunidades.

Luciano de Sá Oficineiro (psicólogo) – trabalhará a identidade étnica das Pagamento pelo projeto

comunidades e o fortalecimento da identidade como elemento

agregador de valor aos produtos de cada uma delas.

Aline Karina Técnica  (turismóloga)  –  coordenará  toda  a  logística  de Pagamento pelo projeto

mapeamento da Rota de 440km e fará a elaboração do plano de

ingresso dos produtos das comunidades na Rota .

Júlio César Assessor  –  trabalhará  na  articulação  e  logística  junto  às Pagamento parcial pelo

comunidades;  na  controladoria  e  execução  de  objetivos  e projeto e parcial

metas do projeto; no desenvolvimento da prestação de contas. contrapartida

Camila Palatucci Consultor Financeiro Pagamento contrapartida

20. Plano de Trabalho, identificando os objetivos específicos (melhorias e mudanças produzidas pelas
atividades).  A  estes  objetivos  devem  estar  associadas  atividades  e  indicadores  que  demonstram  a
realização das atividades. Devem ser definidos responsáveis pelas atividades e prazos para sua realização.
Conforme a necessidade podem ser incluídas novas linhas:

Plano de Trabalho

Objetivos específicos
Atividades para atingir

Indicadores
Responsáveis pela

Prazos (mês 1,2,3, etc.)
os resultados atividade

1.Capacitação de 18 1.1.Oficina 1 a 3 Definição dos produtos EQUIPE TÉCNICA & MES1+2

representantes em 09 marcas e identidade da SANDRA PEREIRA

oficinas temáticas (item18) ROTA que as comunidades BRAGA, IRENE

decidirem incluir no
APARECIDA 
GOMES,

circuito (perfil segundo
LUZIA CRISTINA 
DO

item 18) CARMO, LUCY

HELENA ROZA

TAVARES,

VALDIVINO DA
SILVA, MARIA 
LÚCIA

DAS DORES

1.2.Oficinas 4 a 12 Realização de 9 oficinas EQUIPE TÉCNICA & MESES 3 + 4

documentadas com listas de SANDRA PEREIRA

(item 18) presença, fotos e BRAGA, IRENE

depoimentos segundo
APARECIDA 
GOMES,

caracter[isticas do Item 18)
LUZIA CRISTINA 
DO

CARMO, LUCY

HELENA ROZA

TAVARES,

VALDIVINO DA
SILVA, MARIA 
LÚCIA



2.Divulgação da Rota 2.1. Criação de uma a) 01 página virtual criada EQUIPE TÉCNICA & MESES 4 + 5

Etnossustentável página de divulgação de com conteúdos do interesse SANDRA PEREIRA

Quilombola Brasília e Sul produtos e comercio das comunidades BRAGA, IRENE

de Goias por meios eletronico, impressos e
APARECIDA 
GOMES,

físicos e internet materiais diversos de
b) 4 impressos produzidos e LUZIA CRISTINA 

DO
divulgação do projeto CARMO, LUCYdistribuidos (folhetim,

HELENA ROZAbanner, material explicativo,
TAVARES,folhinha comemorativa)
VALDIVINO DA

SILVA, MARIA 
LÚCIA

DAS DORES

3.Trabalhar na 3.1. Gerar o consenso 01 Logo produzido em EQUIPE TÉCNICA & MESES 4 + 5

qualificação de um entre os participantes de versões diferentes de SANDRA PEREIRA

produto e de uma marca uma marca e produzi-la desenhos e contexto gráfico BRAGA, IRENE

de identidade étnica como adesivo, bottom e
APARECIDA 
GOMES,

dos produtos dos seis sinal integrado a página
LUZIA CRISTINA 
DO

territórios quilombolas de trocas e divulgação CARMO, LUCY

além de logo para o HELENA ROZA

material impresso TAVARES,

VALDIVINO DA
SILVA, MARIA 
LÚCIA

DAS DORES

4. Gerar marca de 4.1. Gerar o consenso 01 Logo produzido em EQUIPE TÉCNICA & MESES 3 AO 8

identidade étnica para a entre os participantes de versões diferentes de SANDRA PEREIRA

ROTA uma marca e produzi-la desenhos e contexto gráfico BRAGA, IRENE

através de adesivo,
APARECIDA 
GOMES,

bottom e sinal integrado
LUZIA CRISTINA 
DO

a página de trocas e CARMO, LUCY

divulgação além de logo HELENA ROZA

para o material impresso TAVARES,

VALDIVINO DA
SILVA, MARIA 
LÚCIA

DAS DORES

5. Criação de um Fundo 5.1. Criação do FRS Rota 01 Estatuto de Fundo EQUIPE TÉCNICA & MESES 6 A 8

Rotativo Solidário – Etnossustentável Rotativo (regras de SANDRA PEREIRA

FRS da Rota Quilombolo como funcionamento) BRAGA, IRENE

dispositivo de auto-
APARECIDA 
GOMES,

financiamento do
01 conta corrente solidária LUZIA CRISTINA 

DO
coletivo de acordo com CARMO, LUCYna Caixa Economica Federal
regras de funcionamento HELENA ROZApara movimentar valores
pactadas pelas TAVARES,(com trës correntistas
Associações VALDIVINO DAintegrantes do comitê gestor

SILVA, MARIA 
LÚCIA

eleito pelo coletivo dos 6

DAS DORESquilombolas)

21. Como você saberá que os resultados do projeto foram alcançados? Como irá medir esses resultados?

1. INIDCADORES FÍSICOS

Produtos e logos gerados previstos nos 5 objetivos específico.

2. INDICADORES SOCIOTÉCNICOS



Relatorios técnicos descrevendo os materiais levantados durante as oficinas, e as trocas descrevendo
como serão realizados os processos de produção e serviços, de acordo com grupos em cada território,
segundo os 5 objetivos específicos.

3. INDICADORES SOCIOCULTURAIS

Relatorios técnicos comprovando o engajamento dos 18 integrantes das oficinas e demais componentes dos 5
objetivos específicos

4. INDICADORES SOCIOPOLÍTICOS

Declarações dos dirigentes das Associações e dos 18 participantes atestando os desdobramentos dos 5 objetivos
específicos e sua incidência para os trabalhos de governança presente e futura.

5. INDICADORES POLÍTICO-ORGANIZATIVOS

Avaliação  final  do  projeto  com  indicadores  tanto  do  coletivo  de  dirigentes  das  Associações,  quanto  dos
integrantes da Equipe Técnica do Projeto.

22. Apresente conforme tabela abaixo, de acordo com os objetivos específicos apresentados no Plano de Trabalho,
o marco inicial para os principai s indicadores que deverão ser monitorados e a previsão quantitativa dos impactos
que devem ser alcançados no final do projeto. O marco inicial se refere à situação existente no início do projeto
(situação atual).

Indicadores Início (marco inicial) Final do Projeto
Número de comunidades 6 6
envolvidas
Número de famílias 18 90
envolvidas

Número de Homens 50% 50%
pessoas
capacitadas

Mulheres 50% 50%

Total 18 18



Área  sob uso sustentável Não se aplica Não se aplica
(ha)

Área do território onde o Não se aplica Não se aplica
projeto será implementado
(ha)

Influência em políticas - Fomento a Economia Solidária
públicas - Consumo Consciente

- Práticas Sustentáveis
- Fomento a Agricultura Familiar
- Uso de recursos renováveis
-   Preservação   de Território
Tradicional

23. ORÇAMENTO

Planilha anexa do Excel

24. Qual foi a participação dos beneficiários diretos na elaboração deste projeto?

Versão avançada da proposta, em estágio quase final foi compartilhada com o Grupo Gestor de dirigentes das 
Associações, que fizeram a declaração em anexo de concordância.

25. Como as mulheres, jovens e idosos se inserem na implementação do projeto?
Paritariamente entre os 18 integrantes das oficinas

26. Os membros da comunidade já trabalharam juntos? Como e por quê?
Sim, até por uma questão cultural, é comum nas seis comunidades trabalhos onde todos participam independentemente da
idade . Seja em trabalhos geradores de renda, em razão de festas ou reparadores, é comum que sejam realizados em
mutirões. Os espaços onde os mesmos acontecem são também importantes locais de troca de conhecimentos entre as
gerações.

Dados complementares do projeto
27.  Se  o  projeto  implicar  a  venda  de  produtos  ou  serviços,  indique  o  mercado  a  ser  acessado;  formas  de
distribuição e  valores  estimados do produto.  Projetos  produtivos devem mostrar viabilidade especialmente  se
recebeu apoio(s) anterior(es)
O projeto trabalhará com produtos artesanais já existentes, investindo na sua qualificação e agregamento de valor a partir
da consciencia coletiva em torno dos conceitos de identidade e pertencimento. O valor unitário do produto de cada
comunidade custa entre R$10 e R$50 e, após todo o processo poderá ter acréscimos de até 300% conforme a qualificação
alcançada. Além disso, haverá a vinculação dos produtos aos centros urbanos e a ampliação da área de abrangência de até
400km para a venda dos mesmos.

28. Há normas específicas de ordem sanitária, ambiental, fiscal e/ou indigenista que se aplicam ao projeto? Caso
sim especifique como serão atendidas.
Será avaliado junto às comunidades durante a definição dos produtos que serão trabalhados. Caso haja a necessidade,
serão consultadas as instituições e universidades parceiras – Fiocruz, UnB e UFG.

29. Se o projeto pretender realizar atividades de capacitação, descr eva o conteúdo das mesmas, quem participará
e quem ministrará?

O projeto envolve capacitação descrita no ITEM 18 e no CRONOGRAMA; aponta para o conteúdo e quem vai ministrar
assim como os participantes.

30. Qual a necessidade de assistência técnica para o projeto? Como ela será atendida e quem comporá a equipe
técnica? Anexe os currículos ou os perfis dos técnicos se for o caso.
Haverá necessidade de assistência técnica da entidade

31. Qual a cooperação/parceria prevista dos governos municipal, estadual e federal, de outras organizações não
governamentais e do setor privado? Quantifique e detalhe os apoios citados.
Prefeituras municipais em questão, à exceção da Prefeitura de Cidade Ocidental, cujo prefeito não reconhece o Quilombo
Mesquita. As conversas incluem parcerias para a sinalização rodoviária da Rota e ajuda na disponibilização dos espaços e
concessões de licenças ; Fiocruz com apoio técnico-sanitário; Centro de Convivência Negra com disponibilização de
espaço para reuniões da equipe, divulgação nos canais de comunicação, articulações com outras instituições.



32. Como e por quem o projeto será monitorado/acompanhado durante seu período de realização?
O projeto será  monitorado pela  instituição  parceira,  a  Incubadora  Tecnológica  de  Cooperativas  Populares  (da  Rede
Nacional de Incubadoras Universitárias) sediada na Universidade de Brasília (UnB/Planaltina).

33. Quais são os riscos internos e externos que podem impedir que o projeto alcance seus resultados? Quais as
medidas preventivas que podem ser tomadas?

Os conflitos internos em torno dos conceitos de quilombidade, do exercício do poder e da propriedade da terra.
Com relação aos riscos externos, a ação de agentes na cooptação de quilombolas com o objetivo de retirada do direito ao
território.  Medidas preventivas:  trabalhar  junto às  comunidades os seus direitos legais fortalecendo a identidade e a
propriedade no que diz respeito a sua representatividade e, consequentemente ao seu território.

34. Como a organização pretende garantir a continuidade da iniciativa após o fim do apoio?
Esta proposta refere -se a FASE 1 de capacitação, sensibilização e mobilização de um número reduzido de agentes
multiplicadores (3 em cada território); entendemos que dada a extensão da Rota, este número é suficiente diante dos
recursos pleiteados.  Haverá na FASE 2 um esforço direcionado para ampliar as fontes de financiamento nacional  e
internaci onal para o projeto vencer as dificuldades inerentes ao início dos trabalhos

35.  Como  serão  divulgados  os  resultados  do  projeto  para  que  possa  alcançar  outros  públicos?  Há  recursos
suficientes? (Deverão ser previstos os recursos necessários)

Informações adicionais para entidades que já receberam apoio do PPP -ECOS

36. Resuma os principais ganhos com o projeto PPP -ECOS anterior e as principais dificuldades.

Não houve.



Anexo A1 – Cronograma de desembolso
Cronograma de Desembolso

Objetivos
Atividades

Mese
s

específicos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pré-Produção Planejamento, Contratações e X
Articulação junto as comunidades

1.Capacitação de 18 1.1.Oficina 1 a 3 (Item18) X X X
representantes em 09

1.2.Oficinas 4 a 12 (item 18) X X X X X X
oficinas temáticas
2.Divulgação da Rota 2.1. Criação de uma página de
Etnossustentável

divulgação de produtos e comercio
Quilombola Brasília e
Sul

eletrônico, impressos e materiais

de Goiás por meios
diversos de divulgação do projeto X Xfísicos e internet

3.Trabalhar na 3.1. Gerar o consenso entre os

qualificação de um
participantes de uma marca e 
produzi-laproduto e de uma 

marca como adesivo, bottom e sinal 
integrado a

de identidade étnica 
dos

página de trocas e divulgação além
de

produtos dos seis

logo para o material impresso
territórios 
quilombolas

X

4.1. Gerar o consenso entre os

4. Gerar marca de
participantes de uma marca e 
produzi-la

identidade étnica para
a através de adesivo, bottom e sinal

ROTA
integrado a página de trocas e 
divulgação
além de logo para o material 
impresso

X

5.1. Criação do FRS Rota
5. Criação de um 
Fundo

Etnossustentável Quilombolo 
como
dispositivo de auto-financiamento 
do

Rotativo Solidário – 
FRS

coletivo de acordo com regras de
da Rota

funcionamento pactadas pelas

Associações X
6. Equipe Técnica 6.1 Coordenação do Projeto X X X X X X X X X X X X
Permanente



O projeto FRS apoiou a criação desta Folhinha anual com motivos das festas e 
celebrações, personagens e lutas da comunidade Quilombola Mesquita:
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Parceiro do FUNDO ROTATIVO SOLIDÁRIO QUILOMBO MESQUITA – PROGRAMA 

Cooperativa de Pequenos Produtores do Mesquita Ltda. Cidade ocidental – o estatuto está em reformulação
para dar nascimento a uma nova cooperativa com o mesmo CNPJ mas com mudança de denominação

Cooperativa Três Irmãs do Quilombo Mesquita
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6.5. ASSENTAMENTO OZIEL III

Os trabalhos do projeto FRS na região norte do DF foram concentrados no Assentamento Oziel III
(tornou-se inviável realizar no outro assentamento vizinho em Planaltina o sétimo território previsto no
projeto  original,  Pequeno  William,  devido  à  dinâmica  associativa  dos  assentados  em  torno  da
governança da organização, ora em processo de normalização de conflitos entre os produtores - 2019-
2021). 

O Oziel é o maior assentamento da reforma agrária do DF; fruto de ocupação do MST iniciada em 2005
quando eram cerca de três centenas de famílias que  resistiram até 2008 com o processo que é usual
nestas condições.

”Vão-se  os  que  não  podem resistir,  ou  investir  força  e  energia
familiares e pessoais no sacrifício de morar em tendas e barracas
de lonas; e ficaram os que tiveram maior sorte  após sucessivos
reveres  de  sobrevivência  ou  saúde;  Entre  desocupações  e
ocupações as famílias permaneceram no local, ou à margem direita
ou  à  margem  esquerda  da  Rodovia  BR020”,  como  relatou  a
assentada Adriana. 

A partir de 2008 em diante o número de famílias selecionadas baixou para 168; daí em diante houve
reconhecimento oficial pelo GDF e INCRA com partilha de terras.  Abaixo mapa com a distribuição
espacial  do  assentamento  após  demarcação  que  teve  como  novidade,  uma  estrutura  radial,  com
definição de áreas comunitárias e de proteção ambiental:

O assentamento Oziel III está localizado no Núcleo Rural Pipiripau e faz parte de um conjunto de
assentamentos da região norte do Distrito Federal (ecossistema de assentamentos em  Planaltina-DF,
Planaltina-GO e Formosa como cidades mais próximas). Trata-se de uma região limítrofe entre o DF e
o GO. Está próximo à Estação Ecológica de Águas Emendadas e perto da rodovia BR 020. 
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A oficialização como assentamento de famílias com atividades rurais se refere a 168 famílias. A área do
assentamento estava originalmente mapeada e sob demarcação preliminar (que levou 10 anos1) via
Emater. Mais recentemente, em 2018, foram feitas diligências nos registros da SPU (setor que permite
emitir Certidão Negativa de Débitos Patrimoniais do Imóvel e do Responsável, Certidão de Situação de
Ocupação/Aforamento e Certidão de Inteiro Teor do Imóvel relativas a imóveis administrados pela
Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União – SPU). 

Constatou-se que toda a antiga fazenda tinha sido uma ocupação econômica da empresa que faliu, feita
de forma ilegal, pois tratava-se de terras da União. 

De 2018 a 2020 o Assentamento Oziel Alves foi regularizado com base numa operação que envolveu
formalmente a TERRACAP transferir a titularização para a União, e daí a SPU assumiu a condução do
processo de regularização de transferência definitiva dos lotes para as famílias assentadas31. 

Os  trabalhos  do  FUNDOS  ROTATIVOS  SOLIDÁRIOS  tiveram  como  público-beneficiário  os
associados da APRACOA (2019-2021):

GRUPO 01 END CPF
José Andrelino da Silva Irmão G1 CH 1 222.354.851-20
Irene Maria de Moura da Silva G1 CH 2 553.981.381-20

Francisca Batista de Souza G1 CH 3 339.212.451-68
Aloizio Francisco de Souza G1 CH 4 849.545.316-91

Maria Pereira da Silva G1 CH 5 376.587.271-72
Pedro Francisco de Souza G1 CH 6 339.397.136-00

Maria Aparecida Pereira da Silva G1 CH 7 504.966.621-04
Jorge Gomes da Fonseca G1 CH 8 296.138.761-20

Risolene Aparecida da Silva Lustosa G1 CH 10 869.230.721-15
Edilúcia Rodrigues da Cruz G1 CH 11 059.586.896-73

Grupo 02

Anicêas Pereira dos Santos G2 CH 1 222.842.491-91
Maria do Desterro da Costa Pires G2 CH 2 373.035.703-49

José Pereira dos Santos G2 CH 3 783.564.231-04
Maria Arlete dos Santos G2 CH 4 027.545.951-98

Domingos Gomes da Fonseca G2 CH 5 494.939.731-15
Maria Antônia dos Santos G2 CH 6 168.598.205-00

Petrônio Ferreira dos Santos G2 CH 7 172.131.502-00
Zózimo Targino Lima G2 CH 8 917.991.631-72

Vanderley Caixeta da Cunha G2 CH 9 248.166.471-04
Tarcisio Alves de Lima G2 CH 10 366.968.623-15

Cintia de Jesus G2 CH 11 026.711.085-59
Grupo 03

Benedita Pinto da Costa de Souza G3 CH 1 678.622.766-04
REJANE SOARES DE CASTRO SERAFIM G3 CH 2 564.081.291-53

Isabel Nunes Ferreira Moura G3 CH 3 801.248.017-49

31. Emater – DF.  <http://ematerpipiripau.blogspot.com.br/2013/11/parceria-ifb-e-emater-no-assentamento.html>
<http://emater.df.gov.br>

http://emater.df.gov.br/
http://ematerpipiripau.blogspot.com.br/2013/11/parceria-ifb-e-emater-no-assentamento.html
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Leozina Batista de Souza G3 CH 4 039.944.348-74
Ana Amélia Ferreira da Silva G3 CH 5 281.737.671-49

Daiane de Souza Pires Campos G3 CH 6 735.804.901-25
Hilda da Silva Soares G3 CH 7 388.800.911-15

Joaquim Ferreira Lima G3 CH 8 226.560.301-53
Vanda Maria Bernardo de Melo G3 CH 9 009.416.211-54

Iris Batista Paz Campos G3 CH 10 698.899.531-53
Maria de Lourdes Gonçalves Carvalho G3 CH 11 223.672.091-20

GRUPO 04
Maria Lúcia Francisca do Nascimento G4 CH 1 873.185.631-49

Antonio Bezerra de Matos G4 CH 2 025.975.011-59
Divina Bueno Peixoto G4 CH 3 122.918.621-20

Ercília Bernardina da Conceição G4CH 4 726.443.971-20
Leonardo Costa Rocha G4 CH 5 023.643.911-13
José Barbosa da Silva G4 CH 7 025.262.911-60

Antonia Pereira dos Santos G4 CH 8 645.595.561-72
Edite Queiroz de Oliveira G4 CH 9 798.545.321-00
Francisco Vicente da Silva G4 CH 11 876.556.168-68

GRUPO 05
Evanice Pereira dos Santos G5 CH 1 538.983.381-34

Maria Aparecida de Almeida G5  CH 02 289.683.521-00
Maria Barbosa de Silva G5 CH 3 610.510.121-04

Silvany Martins de Oliveira G5 CH 4 363.729.002-20
Paulo Afonso de Matos G5 CH 5 435.962.663-00

Odinedes Nazaré de Souza Araújo G5 CH 6 269.105.862-04
Rodrigo dos santos Felix G5 CH 7 028.028.041-62

Maria Domingas Paulo Rodrigues da Costa G5 CH 8 724.405.111-53
Mônica Batista Lira G5 CH 9 034.754.051-13

Gertrudes Pereira Alves G5 CH10 253.502.771-20
Ana Selma Francisco de Souza G5 CH 11 413.402.211-87

Tayane Bruna Rodrigues Tavares G5 CH 12 025.762.971-88
GRUPO 06

Elza Francisca Gomes da Cunha G6 CH 1 423.893.211-00
Valdeny Pereira de Sousa G6 CH 2 035.540.436-21

Vanderlucia Rosa dos Santos G6 CH 3 966.173.491-72
Josmaria Francisca Santos de Jesus G6 CH 4 509.615.191-34

Almerinda Ferreira de Oliveira G6 CH 5 776.912.881-15
Claudia Ferreira da Silva G6 CH 6 933.084.261-53

Maria de Nasaré Frazão Veras G6CH 8 492.819.251-68
Joana D'arc G6 CH 7 929.071.051-91

Weverson Alves Fernandes G6 CH 9 886.786.011-91
Geralda Gomes dos Santos G6 CH 10 316.949.261-68
Jessica dos santos oliveira G6 CH 11 044.393.321-96

GRUPO 07
Priscilla Vieira da Costa G7 CH1 053.039.891-51

José Pereira da Silva G7 CH 2 582.868.372-15
Doraci Ferreira Costa G7 CH3 376.238.771-00

Maria Olipe Borges dos Santos Oliveira G7 CH4 879.561.871-68
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Sebastião Marques da Silva G7 CH5 680.341.996-72
Gabriela Ramos da Silva Santos G7 CH6 046.002.891-02

Enir Xavier Figueiredo G7 CH7 639.534.125-15
Maria Vilani Torquato da Silva G7 CH8 874.723.091-68

Ernesto Lopes da Silva G7 CH9 183.608.661-04
Zenilton Moreira dos Santos G7 CH10 025.792.331-48

Josefa Soares Higino G7 CH11 664.284.241-34
GRUPO 08

Jorciel Ferreira de Oliveira G8 CH1
Alfredo Coelho de Oliveira G8 CH 2
Maria Rodrigues de Sousa G8 CH3
Maria de Fatima da Silva G8 CH4

Fernando Ferreira da Silva G7 CH5
Antonia Mota de Souza G8 CH6

Maricelia Figueiredo lima G8 CH7
Maria Helena Estácio dos Reis G8 CH8

Elza Filisci de Almeida G8 CH9
Raimunda Imidia da Conceição Silva G8CH10

Zenilton Moreira dos Santos G8 CH11
GRUPO 09

Débora Sanara Pereira G9 CH1 041.913.301-10
Floriana da Silva Batista G9 CH2 287.641.701-44
Maria Gomes de Jesus G9 CH3 423.093.441-68

Pedro Rodrigues de Sousa G9 CH4 757.137.486-34
Laurenice Almeida de Souza Silva G9 CH5 875.936.451.34
Francisca Nascimento dos Santos G9 CH6 809.562.111-00

Lourdes da Silva Francisco G9 CH7 454.427.031-68
Antenor Agmar Batista G9 CH8 246.216.171-68

Lindaura Maria do Rosário G9 CH9 719.937.701-00
José Augusto Gonçalves de Souza G9 CH10 003.739.701-02

Gesiel Rodrigues da Silva G9 CH5 398.447.811-91
Colotides Coleta dos Santos G14 CH 08 397.813.481-00

GRUPO 10
Miron de Aquino Dias G10 CH1 006.250.341-39

Iva Pereira da Silva G10 CH2 473.094.231-00
Martinho do Sacramento Lima G10 CH3 338.000.575-49

Francisco Leandro do Nascimento G10 CH4 270.612.131-91
Antonio Lopes Barbosa G10 CH5 451.100.691-15

Luciene Antonio de Souza G10 CH6 006.818.006-31
Judith Rodrigues de Aquino G10 CH7 287.645.521-87

Beltrão Marques Ferreira G10 CH8 247.132.281-68
Luiz Ferreira Pinto G10 CH9 001.694.731-20

Joaquim Ribeiro de Araujo G10 CH10  008.390.308-94
Arivaldo Vieira Silva G10 CH6 530.659.993-15

GRUPO 11
Maria José da Silva Matos G11 CH1 310.096.201-00
Esmeraldina Souza Santos G11 CH2 719.205.361-91

Raimundo Targino de Sousa G11 CH3 186.409.153-34
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Agostinho Lopes Dutra G11 CH4 398.180.711-15
Francisca Ines do Nascimento G11 CH5 828.232.861-87

Elisangela Justino dos Santos Silva G11 CH6 852.250.531-49
Cenaria Ferreira da Silva G11 CH7 053.068.911-10
Hilda Maria dos Santos G11 CH8 860.496.585-87

Paulo Afonso Matos G11 CH9 435.962.663-00
Gerônimo Pereira de Almeida G11 CH10 634.731.511-49

GRUPO 12
Maria dos Anjos Fonseca G12 CH1 799.160.581-72

Janderson Barros dos Santos G12 CH2 007.517.491-09
Maria Avanir dos Santos G12 CH3 008.109.071-43

Luiz Carlos Godois G12 CH4 973.893.070-72
Odeth de Jesus Dias Santos G12 CH5 610.613.521-53

Marisabete Marques Ferreira G12 CH6 822.149.481-04
Ilma de Deus Passo G12 CH7 432.124.171-53

Marli Fernandes dos Santos G12 CH8 491.483.541-04
Marcelina Pereira dos Santos G12 CH9 342.305.641-04

Indoleto Pereira de Deus G12 CH10 101.225.081-49
GRUPO 13

Vera Lúcia Alves dos Santos G13 CH1 523.985.521-87
Elisia Costa Muniz G13 CH2 598.988.011-15

Maria Madalena das Virgens Serafim G13 CH4 796.926.051-91
Elisândia José do Nascimento Batista G13 CH5 870.925.221-53

Vanessa de Souza Carneiro G13 CH6 957.478.421-53
Adriana Pereira da Silva G13 CH7 007.555.341-40

Jeferson Olimpio de Moraes G13 CH8 052.888.501-43
Paula Priscila Barbosa Mendes G13 CH10 726.141.451-49

Maria de Fátima Cardoso dos santos G13 CH11 634.941.751-87
GRUPO 14

Dalzina Pimentel de Souza G14 CH1 847.643.921-00
Gabriela Sais G14 CH2 036.465.631-09

Quitéria Maria dos santos G14 CH3 876.123.211-49
Anderson Felipe Barbiere G14 CH4 051.244.731-42

Maria Rocha do Nascimento G14 CH5 386.092.071-53
Rita de Oliveira Lopes G14 CH6 013.811.281-90

Maria dos Santos Castro G14 CH7 386.091.931-87
Colotildes Coleta dos Santos G14 CH8 397.813.481-00

Mario Lucio de Castro G14 CH9
Emilene Santos de Paiva G14 CH10 957.930.971-04

GRUPO 15
Jeilda Alves dos Santos G15 CH 01 013.766.873-21

Getulio Vargas de Souza Oliveira G15 CH 02 128.451.831-00
Antonio Bernardo da Silva G15 CH 03 385.692.801-49

Uilma de Fátima Pereira Oliveira G15 CH 04 499.723.325-00
Alberto de Oliveira G15 CH 05 665.031.751-91

Walter Carlos de Vasconcelos G15 CH 06 484.531.701-00
Irene Carvalho da Silva G15 CH 07 539.977.511-53

Robemário Ribeiro de Souza G15 CH 08 119.734.278-85
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Divina Pereira da Silva G15 CH 09 969.406.461-91
Vinícius Santos Lima G15 CH 10 049.867.341-30

GRUPO 16
Zita Alves dos Santos G16 CH 01 566.967.871-00

Idayane Cristina Sarmento de Matos G16 CH 02 036.149.881-04
Deuseli Cirino de Paiva G16 CH 03 265.742.761-87

Eloi Targino Lima G16 CH 04 649.521.341-72
Joaquim Cardoso da Silva G16 CH 05 520.599.101-10

Ozano Soares Mascarenhas G16 CH 06 877.513.486-15
Rosilda Moreira dos Santos G16 CH 07 700.091.121-20

Dorvalina Teresa Soares G16 CH 08 398.404.251-53
Joací Anselmo Ferreira G16 CH 09 950.752.675-72

Os trabalhos para criação de um Fundo para o assentamento foram direcionados para focalizar quatro
frentes distintas, mas com perspectivas de ficarem entrelaçadas a longo prazo (3 a 5 anos)

1.  uma  frente  foi  fomentar  entre  os  dirigentes  e  o  grupo  de  base  (dirigentes  que  não  são
formalmente da diretoria mas atuam com diferentes coletivos e comunidades) o hábito de fazer
da associação APROACOA um instrumento de planejamento das ações dos coletivos, e

2.  a  segunda  frente  dos  trabalhos  foi  elaborar  com  o  público-beneficiário  o  potencial  de
propostas e projetos  para financiamento de microprojetos  envolvendo a geração de trabalho
qualificado,  ocupação  regular  e  rendimentos  digno  mediante  empreendimentos  econômicos
solidários vinculados à organização por coletivos;

3. uma terceira frente foi aprofundar com os dirigentes a pouco ou nada participativa gestões da
Associação ao longo dos anos após a conquista da terra, o que desacreditou a associação como
instrumento de gestão coletiva

4. por fim, uma dimensão teórica que emergiu dos trabalhos é relativa ao conceito de  sujeito
sociotécnico popular (os associados produtores e produtoras são sujeitos de sua produção. Daí a
questão: qual a dimensão sociotécnica deste trabalho que configura um sistema agroalimentar
peri-urbano  (a  menos  de  15  m  de  núcleos  urbanos)  como  coletivos  familiares  produtores
agroecologicos já inseridos em redes sociais na internet? O que está implícito nas formas de
resistência  e  lutas  destas  pessoas  tem  a  ver  com  seu  perfil  de  conhecimento  tácito  na
manipulação de dispositivos, expériencias e práticas de resistência como produtores que não se
assalariam  mediante  a  subsunção  direta  ao  Capital  (às  vezes  é  uma  prática  claramente
anticapital, por certo).

Em  um  assentamento  periurbano  como  o  aqui  vivido  nesta  pesquisação,  seus  moradores
precisam viver da produção de alimentos. As relações econômicas que travam não se encaixam
na conceituação contábil tradicional da empresa agromercantil também conhecida como VPB
(Valor  Produção  Bruta)  anualizada   na  contabilidade  de  produção  agropecuária;  alguma
semelhança com o VPB poderia ser avaliar sua inserção como produtores 

(i) superespecializados (a maioria não o é);

(ii)  especializados  (se  considerarmos  a  agroecologia  sim,  um  terço  deles  são  bastante
especializados; (iii) diversificados (os dois terços restantes o são);

(iv) e um terço também são muito diversificados . E sua mão de obra, como fica, em relação à
integração com o mercado mercados fechados (agroecologicos) ou abertos (convencional)? A
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força de trabalho envolvida pode ser a)  plenamente qualificada (100% de sua produção são
comercializados fora)  b) relativa ou sazonal (intermitente), e c) pouca qualificação para atuar
em mercados fechados ou abertos. O sujeito sociotécnico popular – tal como se configura nestes
coletivos – tem um perfil que necessita ser esclarecido: o que sabermos da sua infância, da
escolarização básica (qual seu histórico na escola) o modo de vida como adulto que começa
cedo, 14 ou 15 anos na inserção ou modo de sobrevivencia em alguma unidade econômica do
circuito popular da economia. E por fim, a qual seu histórico profissional (com quantos paus se
faz uma canoa)?

Antecedentes

“O  diretor  Geziel  mobilizava  para  o  lado  dele,  fazia  almoço,  festa  de
crianças,  compartilhava  com  alegria  e  tristeza,  preparava  o  pessoal
(assentada do Oziel Edlucia. 23/12/20). 

Vinculada a este projeto a Incubadora de Cooperativas Populares – Economia Solidária e Tecnologia
Social (ITCP-FUP), criada em 2014, foi a primeira Incubadora do gênero da UnB vinculada à rede de
incubadoras  universitárias  no  Brasil  integradas  ao  Proninc  (Programa  Nacional  de  Incubação  de
Cooperativas Populares). 

Uma  das  incubações  implantadas  pela  ITCP  foi  a  Cooperativa  de  Produtores  Agroecológicos
COOPERCARAJÀS  constituída  inicialmente por 47 famílias assentadas da Reforma Agrária em três
assentamentos/núcleos produtivos no Distrito Federal/Entorno de Goiás (Pequeno William e Oziel III-
Pipiripau – Planaltina DF; Cunha-Cidade Ocidental; Líder- Luziânia-GO). 

O  Oziel  III  –  foco  do  projeto  FUNDOS  ROTATIVOS  SOLIDÁRIOS  -  integra  um  conjunto  de
assentamentos no Núcleo Rural Pipiripau, na área administrativa de Planaltina/DF – e todo o conjunto
soma cerca de 480 famílias.  No Oziel  III  vivem 168 famílias com uma organização por coletivos,
ligados ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). 

Estes assentados dependem das práticas de consumo, hábitos de compras e de fidelidade (valorização)
dos  consumidores  da  classe  média  diante  dos  produtos  alimentícios  orgânicos  e  agroecológicos
hortifrutigranjeitos  ou  FLV  (Frutas  Legumes  Verduras)  naturais  e  semiprocessados  para  atrair
apoiadores ou consumidore/as pro-ativo/as. 

Em 2017, aprovou-se  outro financiamento para o projeto Coopercarajás que teve como antecedente
histórico o acúmulo de relações com os grupos derivados da organização e implantação do ITCP UnB
no decorrer dos anos 2014/16. Seus trabalhos iniciais (2014/16) foram focalizados em assentamentos da
reforma agrária, do Distrito Federal e Goiás, com a contribuição na criação de uma cooperativa de
produtores e moradores: a CooperCarajás. 

A  proposta  econômica  e  financeira  foi  desenvolvida  ao  longo  de  2014/15,  com  os  parceiros
estratégicos: jovens da comunidade, coletivo de famílias produtoras agroecológicas, Fiocruz DF, (e uma
tentativa  frustrada  de  aprovação  de  proposta  no  Fundo  Social  BNDES,  além  da  participação  da
Embrapa Hortaliças, em 2015/16). 

O projeto teve início em novembro de 2017 com apoio do Edital 27/2017 SENAES/CNPq e duração de
um ano, mas, devido a resolução de alguns entraves burocráticos ligados ao financiamento, passou a ser
operado somente em 2018. 

Como eixo principal apoiou uma experiência piloto de cooperativa mista de produção, comercialização
e serviços entre produtores experientes e outros menos experientes (juventude rural) e produtoras com a
mobilização  de  consumidores  urbanos  que  apoiam a  produção  agroecológica,  teve  como  objetivo
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habilitá-los a trabalhar com comércio em geral, e particularmente, a dominar aplicativos eletrônicos de
economia solidária a partir de grupos focais (subgrupos) com 12 famílias em três assentamentos no DF. 

Os eixos trabalhados foram: 

A) Fortalecimento da organização produtiva popular dos cooperados, com aumento e escoamento da
produção e consequente aumento da geração de renda; 

B) Envolvimento da juventude nas atividades do assentamento e consequente fixação do jovem no
assentamento  rural  por  meio  de  geração  de  ocupação  e  renda  vinculadas  à  produção  local  e
comercialização e 

C) Fomento  das  relações  de troca  e  reconhecimento,  de  caráter  cultural  e  econômico,  formativo e
educacional  em  redes  de  assentados,  com  interação  e  comercialização  entre  economia  solidária,
pequenos comerciantes, produtores rurais e consumidores, com melhoria da logística de produção e da
qualidade de vida no trabalho. 

Foi possível por meio do projeto 

1)  consolidar  o  campo  de  atuação  da  ITCP TecSol  da  UnB do  ponto  de  vista  institucional  hoje
reconhecido como programa de extensão da UnB intitulado ITCP: Incubadora de Tecnologia Social e
Economia Solidária para Cooperativas Populares, na Universidade de Brasília UNB.

2)  Prover  para  a  sede da ITCP TecSol  infra-estrutura  de comunicação (TICs)  compatível  com sua
atuação em toda a Universidade e no DF por meio de aparelhos eletrônicos para o trabalho dos bolsistas
e pesquisadores.

3)  Apoiar  iniciativas  que  adotam  a  perspectiva  da  política  e  da  educação  CTS,
ciência/tecnologia/sociedade,  vinculadas  com a pesquisa-ação em ambientes  de economia  solidária,
como base para experimentação crítica de metodologias de incubação por meio do desenvolvimento de
instrumentos de gestão,  planejamento e controle da produção, beneficiamento e comercialização da
produção da cooperativa Carajás.

4) Inscrever o COOPERCARAJAS e seus associados como o empreendimento econômico solidário no
SIPES/CadÚnico.

5)  Realização  de  encontros,  assembleias  e  reuniões  periódicos  no  EES  para  promoção  do
cooperativismo e do controle social sobre o desenvolvimento das atividades comuns com consequente
fortalecimento da institucionalização da cooperativa;

6) desenvolver e implantar um ciclo de conferências e palestras de forma a fomentar a estruturação da
ITCP TecSol  da  UnB  a  fim  de  convertê-la  em  um  espaço  institucional  maduro  e  avançado  de
intercâmbio com colegas e unidades de ensino, pesquisas e ações direcionadas à educação e gestão de
política científica e tecnológica, em associação com a formação científica de estudantes sob um novo
formato de pesquisa ação com demandas sociais por C&T.

7) Promover a participação dos envolvidos no projeto em encontros nacionais e regionais de forma a
fortalecer a rede brasileira de ITCPs de universidades públicas no Brasil mediante encontros regionais e
nacional, para troca de experiências. 

A criação do Fundo Rotativo Oziel III (2019-21) 

Além da crição de  um  Fundo Rotativo Solidário de R$ 5.000,00 hoje ativo,  o projeto fortaleceu a
organização produtiva do assentamento com a consequente institucionalização da cooperativa por meio
do alinhamento entre as atividades do projeto e o objeto social do estatuto. 
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Também  houve  um  processo  de  fortalecimento  da  organização  interna  da  mesma  onde  ações
importantes  foram realizadas  como:  conscientização  dos  assentados  da  importância  dos  órgãos  da
cooperativa, definição de local da sede da Coopercarajás, eleição de novos membros para o Conselho
de  Administração,  abertura  de  conta  bancária  da  cooperativa,  elaboração  e  apresentação  de  Plano
Produtivo e Comercialização, reuniões com assessoria contábil e demais ações de regulamentação fiscal
necessárias para a formalização da Coopercarajás.

Como ações fim, o projeto conseguiu 

1) cadastrar produtores-associados, bolsistas e técnicos de apoio;

2) articulação do projeto à administração interna da UnB e com corpo docente;

3) melhoria da produção, logística, escoamento de produtos e do cooperativismo ambiental e solidário
mediante participação e interação de pesquisadores, produtores, jovens e familiares;

4) criação de práticas de aprendizagem e experiências formativas sociotécnicas em Tecnologia Social e
economia solidária;

5) aquisição de infraestrutura para melhoria da produtividade e qualidade de vida;

6) capacitação em governança como meio de incentivo ao trabalho coletivo e capacitação de gestão em
cooperativos, economia solidária e tecnologia social.

Além disso, foi possível aprofundar pelo projeto:

I) Encontros e articulações:

O  Projeto  teve  como  dinâmica  a  articulação  com  outras  iniciativas  da  economia  solidária.  Foi
estabelecido o diálogo com dirigentes do Centro de Economia Solidária do DF, ação que ocorreu em
parceria com o GDF. 

O  encontro  com  seus  coordenadores  (Marcelo  e  Synara)  culminou  na  realização  o  Encontro  de
Economia Solidária do DF e Entorno, articulado pela ITCP/UnB/FUP, em parceria com o Fórum de
Economia Solidária do DF e Entorno (FESDFE) e o Centro de Estudos e Assessoria (CEA). 

O objetivo foi a busca de consensos e entendimentos para as ações conjuntas nas diversas frentes da
EcoSol no DF e Entorno, bem como, para o fortalecimento da Política Nacional e do DF de EcoSol, em
aliança com entidades e organizações sociais militantes do campo popular.

Membros  do  projeto  participaram  do  encontro  promovido  pela  União  Nacional  das  Organizações
Cooperativas e Solidárias (Unicopas). O evento teve o objetivo de homenagear o Professor Paul Singer,
e promover o lançamento da plataforma “POR UM BRASIL COOPERATIVO E SOLIDÁRIO”, que
apresenta as principais pautas da Economia Solidária para a elaboração de projetos de Lei e para o
desenvolvimento de programas e políticas públicas de fomento ao Cooperativismo e Associativismo
nacional. 

Importante encontro para assuntar os membros do projeto nas políticas públicas e nos projetos de lei
ligados  à  economia  solidária  bem  como  promover  a  troca  entre  diferentes  experiências  de
associativismo,  organização  produtiva  popular  e  cooperativismo  na  produção  de  produtos
agroecológicos.

A ITCP também realizou curso de formação sobre Produção e Comercialização junto aos agricultores
do Assentamento Mãe das Conquistas, em Buritis (MG), ministrado pelos bolsistas pesquisadores e
engenheiros agrônomos Vicente Almeida e Claudinei Silva, e com a participação do convidado, Sr.
Pablo Oliveira. 
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O curso, destinado aos novos associados da Coopercarajás teve como objetivo a consolidação do núcleo
produtivo regional da Cooperativa no Noroeste Mineiro, bem como fomentar o processo de transição
agroecológica das famílias que produzem e comercializam abóboras e demais produtos da região. 

A atividade contou com a participação de 14 pessoas dentre homens, mulheres e jovens envolvidas na
produção de abóbora japonesa, milho, feijão, arroz, mandioca, folhosas, leite, baru e ovos. O curso
contou com a colaboração do Sr. Pablo Oliveira, produtor e comerciante de produtos orgânicos no DF
há 14 anos, e que compartilhou suas experiências como agricultor e comerciante de produtos orgânicos
com os presentes. 

Além dos conhecimentos técnicos repassados em aula, foi  realizada uma visita em dois campos de
produção tradicional  de  abóbora  no assentamento,  onde diversas  outras  informações  e  detalhes  no
manejo das culturas foram discutidos, bem como os procedimentos requeridos para que as famílias
iniciem o processo de conversão agroecológica da produção de vários tipos de abóboras

II)  Dinamica  de  alimentação  do  Fundo  Rotativo  Solidário  mediante  ampliação  dos  pontos  de
comercialização

O  projeto  contribuiu  para  os  associados  da  Apracoa  estabelecerem  dois  novos pontos  de
comercialização para a produção dos assentamentos. Um é a Feira Agroecológica no Condomínio Solar
da  Serra,  que  mobilizou  um público  de  aproximadamente  40  famílias  consumidoras  (ocorre  todo
sábado).  

Um segundo ponto de comercialização  foi implantando a partir  de 2019 na Feira Ponta Norte (um
conjunto de 20 barracas sob coordenação de um comitê que orienta o credenciamento de produtores e
expositores). Também foram estabelecidas parcerias posteriores com o Condomínio Solar de Brasília e
Estância  Quintas  do  Alvorada.  Mercado  Sul  e  Sindicato  dos  Bancários  entraram como  pontos  de
distribuição de cestas agroecológicas.  

III) Articulação com entidades/projetos/movimentos: 

 FIOCRUZ/Fundação  Oswaldo  Cruz:  apoio  para  a  busca  de  fomentos  oficinais  junto  ao
programa Economia  Solidária  do  BNDES -  Cooperação      de  produção  e  comercialização.
Participou  de  projeto  de  agrobiodiversidade  Itália/Brasil  (2006-2007).  Apoio  a  APRACOA-
Coopercarajás em ações integradas de saúde, alimentação e soberania alimentar dos associados. 
   

 Concrab/Confederação de Cooperativas da Reforma Agrária do Brasil: Cooperação técnica     
por  meio  dos  pólos  de  irradiação  do  manejo  da  agrobiodiversidade  implantados  por     
intermédio  do Projeto  Manejo  Sustentável  da  Agrobiodiversidade  dos      Biomas  Cerrado e
Caatinga. Teve parceria estabelecida com o Coopercarajás na implementação e consolidação da
cooperativa.  
   

 Rede  de  Sementes  Bionatur/Sementes  agroecológicas:  é  uma  organização  de  agricultores
assentados da reforma agrária e produtores de sementes de diversas espécies em sistemas de
produção agroecológica. São cultivares de polinização aberta, viabilizando sua reprodução por
outros agricultores. Teve parceria estabelecida com o Coopercarajás na transição agroecológica
na produção dos assentados cooperados à CooperCarajas. 

 No que diz  respeito  ao projeto  Fundo Rotativo  Solidário  como Tecnologia  Social  as  ações
voltam-se  ao  eixo  da  igualdade  de  gênero  atendendo às  demandas  específicas  do grupo de
produtoras  do  coletivo  Ás  do  Cerrado  que é  especializado  em beneficiamento  de  produtos
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alimentícios  (geleias,  conservas,  alimentos  desidratados,  raízes  e  planas  medicinais).  As
mulheres camponesas ocupam um papel extremamente relevante nas comunidades ocupando
posições  que  envolvem a  construção  da  comunidade  no  sentido  interno  firmando  os  laços
afetuosos, prezando pela educação da comunidade, pela transmissão dos saberes até o papel de
produção externa que envolvem as questões de produção, do plantio e criação de animais até o
escoamento. 

 O coletivo Às do Cerrado composto por oito mulheres que mantém uma relação de amizade
entre si que surgiu a partir da partilha das dificuldades da vida, todas fazem parte do MST, são
moradoras do Assentamento Oziel III, pioneiras na ocupação do território do Núcleo Rural do
Pipiripau, produtoras independentes e cozinheiras e têm como base a produção agroecológica
sem uso  de  venenos  e  fertilizantes  químicos.  A ideia  do  coletivo  surgiu  justamente  com o
propósito de criar forças para viabilizar o trabalho cooperativo. Essas mulheres têm entre si um
ideário feminista de emancipação e autonomia por meio do trabalho associado e geração de
renda própria. Essas mulheres, assim como boa parte das famílias assentadas do Oziel III sofrem
de  uma  espécie  de  “erosão  dos  conhecimentos  tradicionais”  provocada  pelas  demandas  de
trabalho  urbano  e  sua  vida  de  classe  trabalhadora  e,  portanto,  têm  grande  necessidade  de
atualizar saberes e fazeres, conhecimentos técnicos e científicos, qualificação e treinamento para
melhoria da sua própria alimentação, mas, para viabilizar comercialização sob bases vantajosas
de  custo-benefício  para  escoamento  para  circuito  de  comercialização  da  classe  média  de
Brasília-DF que é um mercado consumidor desses alimentos. 

 A principal  ação do projeto enredou-se  em apoiar  ações  que visavam a construção de uma
cozinha-escola (não foi possível a construção em sí até o momento jan 2022) para o coletivo Ás
do Cerrado por meio de ações estruturadas e diversas que compreenderam desde a realização de
pesquisas,  oficinas  com  metodologias  participativas  com  as  mulheres  para  diagnóstico,
avaliação e intervenção, constituição do projeto da cozinha.

 O Fundo Rotativo Solidário não logrou contudo, realizar um trabalho de sistematizar a prática
de produição comercialização e beneficiamento do grupo para estruturar um curso ou oficinas
de formação sociotécnica em trabalho cooperativo e associativismo,  bem como processo de
conscientização e compreensão acerca das dimensões dessa forma de organização do trabalho
em específico. 

 No escopo do projeto Fundos Rotativos Apracoa-Coopercarajás foi mencionada a possibilidade
de utilização dos recursos do mesmo para a construção da cozinha-escola, contudo, a ação não
chegou à cabo. No decorrer do ano de 2019, como parte do projeto de extensão do Grupo de
Pesquisa Periféricos – Trabalhos Emergentes em parceria com a ITCP-UnB-FUP por meio do
projeto  do  Fundo Rotativo  Solidário  foi  orientado o projeto  na  Faculdade  de  Arquitetura  e
Urbanismo – Grupo Periféricos sob orientação da profa. Liza de Andrade sobre a cozinha-escola
por meio do trabalho de diplomação de Monique Gomes Nogueira. 

 O projeto está inscrito no marco teórico do conceito de soberania alimentar proposto por La Via
Campesina (1996),  dos  princípios  da  produção  agroecológica  e  da  igualdade  de  gênero
apresentando a magnitude da questão alimentar dentro de uma escala macro que compreende a
produção  do  alimento  desde  uma  opção  individual  até  os  impactos  da  escolha  coletiva  e
insustentável por opções ligadas ao circuito oficial da alimentação – os alimentos processados
feitos pela grande indústria, as frutas, verduras e legumes da agricultura de larga escala com uso
de veneno e o consumo de carne que incentiva o agronegócio (NOGUEIRA, 2019).
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 O trabalho de extensão e final de graduação também apresentou o projeto de cozinha em seus
aspectos técnico e prático por meio de mapas, planta baixa, layout, segurança, normas técnicas
industriais, etc. O trabalho foi estruturado por meio de metodologia participativa que envolveu
entrevista e pesquisa-ação com as oito mulheres participantes do coletivo com o objetivo de
conhecer de forma detalhada, suas necessidades, a ligação afetiva com seu território e com a
produção de alimentos. 

 Foram escolhidas técnicas de construções permaculturais uma vez que elas dialogam com os
propósitos da agroecologia e com as questões éticas referentes ao uso proveitoso, adequado e
não-exploratório dos recursos naturais.  Visa ao baixo custo já que essa opção técnica trabalha
com o aproveitamento dos recursos oferecidos pelo local e a familiaridade do coletivo para com
essas opções também motivaram a escolha (NOGUEIRA, 2019).

 Por  meio  das  entrevistas  e  por  meio  das  reuniões  realizadas  pelo  projeto  Fundo  Rotativo
Solidário  foi  possível  identificar  que  todas  as  mulheres  possuíam  ampla  experiência  em
produção agroecológica de FLV e articulação com feiras, porém, não conseguiam obter renda de
forma  satisfatória  e  que  proporcionasse  qualidade  de  vida.  Assim,  surgiu  a  demanda  de
incubação  pela  construção  de  uma cozinha-escola  que  seria  o  espaço  onde  essas  mulheres
transformariam  parte  da  produção  agroecológica  em  produtos  beneficiados  para
comercialização.

 Durante  o  projeto  do  Fundo Rotativo  Solidário,  foi  possível  realizar  as  seguintes  ações:  I)
realizar  um planejamento  de orientação e  ações  em torno do projeto cozinha-escola com o
Grupo Às do Cerrado; II) acompanhamento da evolução do sistema de produção; III) melhoria
da qualidade da produção; III) formação/introdução a novas relações de organização produtiva e
do  trabalho  por  meio  do  cooperativismo;  IV)  articulação  em rede  de  empreendimentos  da
economia solidária; V) Planejamento de ações a curto, médio e longo prazo. 

 Foram também definidos  os  princípios,  objetivos  e  modo de gestão  do projeto da  cozinha-
escola: I) a educação para a construção da cultura sustentável e integral; II) a auto-gestão e
gestão democrática como princípio de funcionamento da cozinha-escola;  III)  a  autonomia e
empoderamento das integrantes envolvidas no projeto com a valorização do trabalho feminino
em diálogo com a conexão com a natureza, os princípios de sustentabilidade e a valorização dos
recursos locais; IV) o despertar e a transformação para a consciência crítica; V) inserção do
empreendimento  no  mercado;  VI)  uso  sustentável  dos  recursos  para  segurança  e  soberania
alimentar. 

 Outras  ações  propostas  pelo  Fundo  Rotativo  Solidário  em  conjunto  com  o  projeto  de
diplomação do Grupo Periféricos (FAU-UnB) foram um curso de Plantas Alimentícias Não-
Convencionais (PANCs) na Embrapa, divulgação dos produtos, melhoria das embalagens e dos
rótulos com informações, construção de logomarca, realização de um planejamento estratégico
para o coletivo e resgate de receitas tradicionais como parte da identidade e da cultura locais. 

 O projeto Fundo Rotativo Solidário, assim como em outros territórios de ação do projeto prestou
assessoria técnica em captação de recursos para a construção do projeto da cozinha-escola por
meio da elaboração e da submissão do projeto intitulado Mulheres produtoras & gastronomia
crioula – Ás do Cerrado ao Edital Cooperforte. 

 O projeto foi inscrito sob a proponência da APRACOA -  Associação dos Produtores Rurais e
Artesanais Oziel Alves III. O projeto previu três fases: i) a formação e qualificação de um grupo
de quinze mulheres assentadas em técnicas de construção permaculturais com a consequente
construção  do  espaço  da  cozinha-escola;  ii)  capacitação  e  treinamento  para  geração  de
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ocupação, trabalho e renda na produção de alimentação orgânica agroecológica por meio da
organização  e  operação  da  cozinha-escola;  iii)  geração  e  mobilização  de  confiança  para  o
trabalho associativo e cooperativo na produção de alimentos; A fase 1 e 2 são propostas com o
objetivo consequente do entrosamento e do fortalecimento do vínculo social já que se tratam de
atividades  em grupo e de organização coletiva.  Como parceiros  e  apoiadores  do projeto  se
encontra a ITCP-FUP-UnB, o Grupo Periféricos (FAU-UnB) e o grupo VP Nutrição (grupo de
apoio à alimentação agroecológica presente em diversas capitais do Brasil) e demais apoiadores
do  projeto  parceiros  do  assentamento.  Nesse  sentido,  além  da  organização  do  projeto  da
cozinha-escola  em diversos  níveis,  por  meio  da  proposta  inscrita  no  edital  Cooperforte  foi
possível  organizá-lo  enquanto  projeto  passível  de  captação  de  recursos  via  organizações  e
fundos que financiam iniciativas sustentáveis de produção rural.

Dessa forma, o projeto do Fundo Rotativo Solidário contribuiu no território do Assentamento Oziel III
da seguinte forma:

Contribuição para o despertar de um processo de igualdade de gênero dentro do Assentamento Oziel III;

i) Uma vez que o projeto do SENAES/CNPq buscou a organização produtiva com um número
maior  de família  de todo o assentamento,  o projeto do Fundo Rotativo Solidário realizou a
organização produtiva de um grupo específico de mulheres; 

ii) As metodologias escolhidas favoreceram técnicas de saúde integrativa para proporcionar cura
e empoderamento das mulheres por meio do fortalecimento da sua saúde mental uma vez que os
relatos trouxeram uma vulnerabilidade emocional e fragilidades psicológicas pelo histórico de
violências diversas sofridas pelo grupo;  

iii) Registro da história e memória individual e coletiva das mulheres pertencentes ao Coletivo
Às do Cerrado;

-Geração de valor social;

i) Fortalecimento do vínculo social entre as integrantes do Coletivo Ás do Cerrado;

ii) Fortalecimento do empreendimento de economia solidária com a consequente autonomia e
empoderamento das integrantes sob uma perspectiva de gênero;

iii) Mediação de conflitos e gestão dos diversos objetivos e vozes dentro do projeto;

iv) Fortalecimento da identidade cultural como forma de celebração do vínculo social entre as
integrantes  do  coletivo  por  meio  dos  saberes  coletivos,  do  resgate  de  receitas  e  alimentos
tradicionais do Cerrado;       

-Formação sociotécnica em organização produtiva coletiva, gestão democrática e auto-gestão e
para atuação como mediadores/formadores territoriais em demandas sociais rurais específicas
convertidas no microprojeto da cozinha-escola;

-Estruturação do projeto da cozinha-escola em seu aspecto técnico, prático e teórico;

-Construção da planta arquitetônica do projeto da cozinha-escola;

-Desenvolvimento de situações-laboratórios de Fundo Rotativo Solidário com  mediadoras do
território do Assentamento Oziel III; 

-A criação do Fundo Rotativo Solidário como impulsionador do microprojeto da cozinha-escola;

-Melhoria da qualidade da produção;
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i) assessoria em produção técnica agroecológica por meio do curso de PANCs;

ii) melhoria da qualidade das embalagens e rótulos; 

iii) identificação de demandas para a melhoria do sistema de produção agroecológica;

iv) identificação de demandas para a melhoria do manejo dos recursos naturais;

v) melhoria da infraestrutura por meio de assessoria técnica e de pesquisa do projeto cozinha-
escola;

-Assessoria técnica em elaboração de projeto e captação de recursos.

Levantamento do perfil dos associado/as

Por  fim  vale  salientar  que  o  projeto  FUNDO  ROTATIVO  SOLIDÁRIO  proporcionou   junto
APRACOA  atingir  uma  das  suas  necessidades  básicas  de  gestão  e  governança  como  entidade
comunitária; trata-se da necessidade de profissionalização da entidade, com o objetivo de dotar seu
funcionamento de dados e informações sobre todos o/as associado/as. 

O  projeto  apoiou  a  implantação  desta  pesquisa  quali-quantitativa  para  cobrir  todos  os  coletivos
familiares  associados  da  APRACOA;  os  trabalhos  começaram  um  pouco  antes  da  pandemia  em
dezembro de 2019, e foram ajustados tempos e modalidades de trabalho de campo às conjunturas mais
ou menos restritivas da pandemia. Sua metodologia está descrita a seguir:

1. MAPEAMENTO DOS AGENTES E PROCESSOS - metodologicamente, para atuar  nos
circuitos  populares  da  economia  (conforme  discutido  anteriormente  na  seção  teórica  deste
Relatorio) são  indispensáveis  os  levantamentos  e  diagnósticos  com  georreferenciamento,
mapeamento sociotécnico,  identificação de sua base cultural e criação de cadastros funcionais e
base  de  dados  sobre  o  entorno  econômico  e  suas  ligações  com  a  economia  formal.  Sem
conhecimento das redes nos territórios onde atuam estes segmentos da força de trabalho não é
possível  quaisquer  ações  consequentes  para  sustentabilidade  socioeconômica  ecológico
ambiental e institucional na geração de postos de trabalho. Crucial o conhecimento das situações
locais da estrutura fundiária urbana e rural. 
2.  A FASE DE ADOÇÃO DE PLATAFORMA DE COLETA DE DADOS -  trata-se  de
instrumental de diagnósticos para identificação de capacidades sociotécnicas entre pessoas e
grupos  envolvidos  sob  o modelo  básico  de  survey com   uso  do  aplicativo  ODK  (kit  de
ferramentas  descentralizadas  para  a  coleta  de  dados  através  de  questionários  eletrônicos,
distribuição e reunião de dados, onde os questionários são escritos na linguagem XLS Form e
podem ser disponibilizados para a coleta offline). O envio dos dados em todas as modalidades é
feito no momento em que o dispositivo alcança uma rede com conexão a internet (no formato
aplicativo  e  no  formato  web).  A ferramenta  pode  gerar  questionários  que  funcionam  via
aplicativo  (ODK  Collect,  para  Android)  ou  no  formato  Webform,  sem  a  necessidade  de
instalação de aplicativo. Está sob utilização beta desde 2020,como atividade do projeto FUNDO
ROTATIVO SOLIDÁRIO, pela equipe da Universidade de Brasília;  sua utilização está bem
assimilada pelos estudantes e agentes sociais. O XLS Form (formulário de base), é acessível e
de  fácil  compreensão,  organizando  os  questionários  na  forma  de  widgets sequenciais
programados em planilha xls  (LibreOffice Calc).  Cada widget  é um item do questionário e
corresponde a um de seus elementos,  como questão de múltipla escolha,  imagem, ponto de
georreferenciamento, texto, números ou datas.

Até o momento (jan 2022) a equipe do levantamento desenvolveu metodologia de levantamento do
campo via aplicativo no celular com todo o conteúdo da estrutura do survey (v. abaixo). Para mobilizar
as famílias para receber os pesquisadores tem sido divulgados pelas redes comunicados como este:
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A estrutura do survey em implantação no Oziel é a
seguinte (até o momento foram levantados dados
relativos  a  12  chácaras  das  168,  e  este  trabalho
continuará até alcançar a totalidade de famílias): 

________________________________________________________________________________

PESQUISA OZIEL III - DIAGNÓSTICO SOBRE 
ORGANIZAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E CAPACIDADES DO/AS

ASSOCIADO/AS 2021

SURVEY     
OZIEL III - DIAGNÓSTICO SOBRE ORGANIZAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E

CAPACIDADES DO/AS ASSOCIADO/AS 2021. ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES
RURAIS E ARTESÃOS DO ASSENTAMENTO OZIEL III - PIPIRIPAU - PLANALTINA

DF
Apoio:

Processo edital CNPQ/MCTI 36-442932/2018-9 - FUNDO ROTATIVO SOLIDÁRIO COMO
TECNOLOGIA SOCIAL PARA REDES DE MEDIADORES/FORMADORES TERRITORIAIS DE
POLÍTICAS INTEGRATIVAS DE TRABALHO, HABITAT & AMBIENTE ENTRE GRUPOS SOB

RISCO SOCIAL (VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL, SUBEMPREGO & DESEMPREGO)
NO DISTRITO FEDERAL

2021

PARTE I – DADOS DO ASSOCIADO E GRUPO FAMILIAR

001. GRUPO: ____________________________________________

INSERIR MAPA COM A LOCALIZAÇÃO DO GRUPO NO OZIEL
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002. CHÁCARA:__________________________________________

INSERIR FOTO AÉREA DA CHÁCARA

003. ENTREVISTADO:_____________________________________

(FOTO ENTREVISTADO_usar arquivo jpg)

004. CPF:_________________________________________________
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INSERIR FOTO DOS DOCUMENTOS:

CPF/CNH 005. RG

CONTA DE LUZ INSERIR AQUI FOTOS SE CASO O 
ENTREVISTADO TENHA,  PARA A 
HISTÓRIA DO MOVIMENTO NO OZIEL

006. CELULAR:___________________________________________

007. INTERNET: ACESSO?
__________________________________________

008. GEORREFERENCIAMENTO (deixar em branco)

009. IMAGENS (deixar em branco)

010. ANO QUE VEIO MORAR NO OZIEL:__________________

011. TEM MORADOR AGREGADO A FAMILIA?____________

012. FEZ PARTE DO ACAMPAMENTO? ____________________

013. ZONA ELEITORAL (ESTADO): ________________________
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1. RESIDENTES

COD No.

014. NOME 01

015. PARENTESCO 01

016. TEMPO MORADIA 01

017. PROFISSÃO 01

018. ESCOLARIDADE
01 – SABE LER E 
ESCREVER BEM
02 – NÃO SABE 
ESCREVER
03 – TEM 1 A 4A. SERIE
04 -  TEM 5A. A 9A.
05. TEM ENSINO 
FUNDAMENTAL 
COMPLETO
06 - ENSINO MÉDIO 
COMPLETO

01

019. IDADE 01

020. CONTRIBUI PARA A 
RENDA FAMILIAR?

01

021. MORA NA CHÁCARA E
 NA CIDADE?

01
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COD No.

014. NOME 02

015. PARENTESCO 02

016. TEMPO MORADIA 02

017. PROFISSÃO 02

018. ESCOLARIDADE
01 – SABE LER E 
ESCREVER BEM
02 – NÃO SABE 
ESCREVER
03 – TEM 1 A 4A. SERIE
04 -  TEM 5A. A 9A.
05. TEM ENSINO 
FUNDAMENTAL 
COMPLETO
06 - ENSINO MÉDIO 
COMPLETO

02

019. IDADE 02

020. CONTRIBUI PARA A 
RENDA FAMILIAR?

02

021. MORA NA CHÁCARA E
 NA CIDADE?

02
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COD No.

014. NOME 03

015. PARENTESCO 03

016. TEMPO MORADIA 03

017. PROFISSÃO 03

018. ESCOLARIDADE
01 – SABE LER E 
ESCREVER BEM
02 – NÃO SABE 
ESCREVER
03 – TEM 1 A 4A. SERIE
04 -  TEM 5A. A 9A.
05. TEM ENSINO 
FUNDAMENTAL 
COMPLETO
06 - ENSINO MÉDIO 
COMPLETO

03

019. IDADE 03

020. CONTRIBUI PARA A 
RENDA FAMILIAR?

03

021. MORA NA CHÁCARA E
 NA CIDADE?

03

COD No.

014. NOME 04

015. PARENTESCO 04
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016. TEMPO MORADIA 04

017. PROFISSÃO 04

018. ESCOLARIDADE
01 – SABE LER E 
ESCREVER BEM
02 – NÃO SABE 
ESCREVER
03 – TEM 1 A 4A. SERIE
04 -  TEM 5A. A 9A.
05. TEM ENSINO 
FUNDAMENTAL 
COMPLETO
06 - ENSINO MÉDIO 
COMPLETO

04

019. IDADE 04

020. CONTRIBUI PARA A 
RENDA FAMILIAR?

04

021. MORA NA CHÁCARA E
 NA CIDADE?

04

COD No.

014. NOME 05

015. PARENTESCO 05

016. TEMPO MORADIA 05

017. PROFISSÃO 05

018. ESCOLARIDADE
01 – SABE LER E 
ESCREVER BEM
02 – NÃO SABE 
ESCREVER
03 – TEM 1 A 4A. SERIE
04 -  TEM 5A. A 9A.
05. TEM ENSINO 
FUNDAMENTAL 

05
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COMPLETO
06 - ENSINO MÉDIO 
COMPLETO

019. IDADE 05

020. CONTRIBUI PARA A 
RENDA FAMILIAR?

05

021. MORA NA CHÁCARA E
 NA CIDADE?

05

PARTE II – PARTICIPAÇÃO EM TRABALHOS COLETIVOS E DA APRACOA 

2. COMENTA PRÁ NÓS CINCO EVENTOS NO
ASSENTAMENTO QUE VC E SUA FAMILIA

PARTICIPARAM DA ORGANIZAÇÃO E AJUDARAM
COM HORAS DE PARTICIPAÇÃO?

ATIVIDADES QUANDO? (ANO)

022

023

024

025

026

027

NÃO LER AS ALTERNATIVAS; APENAS ESCUTAR AS RESPOSTAS E
ASSINALAR SE CORRESPONDE AOS ITENS ABAIXO

 CODIGOS
01. ORGANIZAÇÃO DE FESTA DA APRACOA
02. ENTREGA DE CALCÁRIO PARA CALAGEM DO SOLO
03. AJUDA EM GERAL (MUTIRÃO) EVENTOS, REUNIÃO, ENCONTROS
04. PROJETO DE ENERGIA PARA O ASSENTAMENTO
05. PROJETO TORRE INTERNET
06. PROJETO DE MELHORIA ABASTECIMENTO ÁGUA
07. CONTRIBUI PAGAMENTO DE MENSALIDADE
08. ASSEMBLEIA GERAL
09. ENCONTROS SOBRE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
10. NÃO LEMBRA
11. OUTRO:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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__________
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3. CONTA PRÁ NÓS: PARA VOCÊ, QUAIS AS CINCO PRINCIPAIS
CONQUISTAS QUE O ASSENTAMENTO REALIZOU GRAÇAS A AÇÃO

DOS ASSOCIADOS DA APRACOA?

029_____
030_____
031_____
032_____
033_____

LER PARA O ENTREVISTADO E ANOTAR O CODIGO:

001. A APRACOA JÁ FEZ A DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES 
PARA PLANTIO

002. O USO COMPARTILHADO DO TRATOR FOI UMA 
CONQUISTA DA APRACOA

003. A APRACOA FEZ DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS

004. A APRACOA CONSEGUIU A SINALIZAÇÃO DAS RUAS DO 
ASSENTAMENTO

005. A APRACOA CONSEGUIU O PORTEIRA PARA DENTRO (*)

006. PROGRAMA CISTERNA DE PLACA TEVE AJUDA DA 
APRACOA

007. O FRETE PARA CALCARIO FOI UMA INICIATIVA DA 
APRACOA

008. O CAMINHÃO FOI NEGOCIADO PELA APRACOA

009. A PARTICIPAÇÃO DA APRACOA É IMPORTANTE PRA A 
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS

010. A APRACOA FEZ DISTRIBUIÇÃO CESTAS BÁSICAS

011. A APRACOA CONSEGUIU DOAÇÃO DE ALCOOL GEL E 
MASCARAS CONTRA COVID 19

012. A APRACOA AJUDOU NO REGISTRO NO PROGRAMA DE 
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PAA

013. A CONQUISTA DA TRANSFERENCIA DE TERRA PARA O 
INCRA FOI POSSÍVEL GRAÇAS A APRACOA

014.  A APRACOA CONSEGUIU O KIT IRRIGAÇÃO

015. CONSEGUIU

016. OUTRA:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
______________

 (*) Programa de melhoria das vias de acesso e estradas vicinais que permitiu 
legalmente EMATER/DF e SEAGRI mediante programação orçamentária, fazer 
melhoramento de máquinas em  terrenos de associado/as da APRACOA, 
arrumação de vias internas, baciões, barraginhas, correção de curvas de niveis e 
quebra molas ou peito de pombo
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4. SE DEPENDESSE DE VOCÊ, COMO FARIA PARA MELHORAR
PARTICIPAÇÃO DE TODOS NA APRACOA? COMO TRAZER MAIS GENTE

PARA PARTICIPAR DOS TRABALHOS EM MUTIRÃO...levando em conta:

..

(A) CINCO AÇÕES PARA MELHORAR A COMUNICAÇÃO ENTRE A DIRETORIA E 
ASSOCIADA/S:

034_____
035_____
036_____
037_____
038_____

LER PARA O ENTREVISTADO E ANOTAR O CODIGO

01. CRIAR PÁGINA DA APRACOA NA INTERNET

02. CRIAR GRUPOS PARA DIVULGAR INFORMAÇÃO EM REDE SOCIAL

03. REALIZAR REUNIÕES MAIS FREQUENTE POR SETOR

04.  MONTAR UM PONTO COMUNITÁRIO NA INTERNET PARA SERVIÇOS DE 
SAUDE

05. MONTAR UMA RÁDIO COMUNITÁRIA

06. ORGANIZAR CURSOS PREPARATÓRIOS PARA ENEM/VESTIBULAR

07. OFERECER MAIS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO SOBRE PLANTIO 
AGROECOLÓGICO

08. PROMOVER ENCONTROS PARA AJUDAR NA SAÚDE MENTAL

09. CONTRATAR AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SERVIÇO SOCIAL (UM/A POR 
SETOR)
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(B) CINCO AÇÕES PARA AJUDAR A TODO/AS PARTICIPAR MAIS DAS 
ASSEMBLEIAS E REUNIÕES EXTRAS:

039_____
040_____
041_____
042_____
043_____

LER PARA O ENTREVISTADO E ANOTAR O CODIGO:

01. ORGANIZAR COMUNICAÇÃO POR CARRO DE SOM

02. CRIAR UMA RÁDIO COMUNITÁRIA PELA INTERNET

03. CONTATO VIA CELULAR POR GRUPOS NO WHATSZAP ORGANIZADOS POR 
SETORES (4 setores 1-4; 5-8; 9-12; 13-16)

04. COM ANTECEDENCIA FAZER A CHAMADA PORTA A PORTA COM UM 
REPRESENTANTE POR SETOR

05. PROCURAR UMA PESSOA DE CADA CHÁCARA COM ANTECEDENCIA 
PESSOALMENTE OU POR CELULAR

06. CRIAR PÁGINA NO FACEBOOK, INSTAGRAM, INTERNET

07. FAZER REUNIÕES MAIS FREQUENTES (2 A 3 VEZES POR MÊS) POR SETOR 
DE GRUPO

08. MOTIVAR PELAS FESTAS JOVENS E CRIANÇAS COMO EVENTOS 
PROMOVIDOS PELA APRACOA

09. DIRETORIA TEM QUE SABER CHEGAR NAS PESSOAS CERTAS

10. ESTIMULAR APOIO AOS IDOSOS QUE VIVEM SOZINHOS A SEREM 
ACOMPANHADOS PELOS VIZINHOS

11. FAZER ENCONTROS SOBRE PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA

12. FAZER ENCONTROS SOBRE COMERCIALIZAÇÃO

13. CONTRATAR UM AGENTE COMUNITÁRIO PARA FAZER VISITA A CADA 
COLETIVO FAMILIAR A CADA SEIS MESES

14. MOBILIZAR APOIOS PARA CUIDADOS DE SAÚDE QUE AJUDAM A 
MOBILIZAR AS PESSOAS

15. CARONA SOLIDÁRIA - AJUDAR COM CONDUÇÃO ORGANIZADA POR 
SETORES
(4 setores 1-4; 5-8; 9-12; 13-16)

16. FAZER REFORMAS PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO 
DO BARRACÃO COMUNITÁRIO

17. DISPONIBILIZAR ALMOÇO APÓS A REUNIÃO

18. OUTRO:

( C ) CINCO AÇÕES PARA MELHORAR A ARRECADAÇÃO DE UM FUNDO DE 
RESERVA DE INVESTIMENTOS DA APRACOA?

044_____
045_____
046_____
047_____
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048_____

LER PARA O ENTREVISTADO E ANOTAR O CODIGO:

01. NÃO ACHO IMPORTANTE UM FUNDO, POIS JÁ TEM AS CONTRIBUIÇÕES

02. ACHO MUITO IMPORTANTE UM FUNDO DE RESERVA POIS AS 
CONTRIBUIÇÕES NÃO PERMITEM A APRACOA MELHORAR SEUS SERVIÇOS

03. ACHO UMA BOA, DESDE QUE HAJA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DINHEIRO 
ARRECADADO COM BASTANTE TRANSPARENCIA

04. É BOM FAZER ARRECADAÇÃO EM ESPÉCIE DO TIPO CAMPANHA “DOE UMA
ABÓBORA” E AJUDE O FUNDO ROTATIVO SOLDIÁRIO DO OZIEL

05. ACHO UMA BOA TER PRODUÇÃO EM ÁREA COLETIVA PARA VENDER A 
PRODUÇÃO E REVERTER OS RECURSOS PARA AÇÕES DA APRACOA

06. CONCORDO, MAS PRECISA TER UMA LISTA COM INFORMAÇÕES SOBRE 
QUEM E QUANTO CONTRIBUIRAM.

07. O FUNDO TEM TUDO PARA DAR CERTO, POIS PODE RECEBER DOAÇÕES DE 
FORA

08. O FUNDO É UMA BOA IDÉIA, PODE SER ADMINISTRADO POR UM GRUPO 
DIFERENTE DA DIRETORIA.

5. O BARRACÃO COMUNITÁRIO DE REUNIÕES E EVENTOS DA APRACOA 

PRECISARÁ PASSAR POR REFORMAS. ESTARIA DISPOSTO A PARTICIPAR DE 
ALGUMA FORMA? SE ACHA QUE PODE AJUDAR, APONTE CINCO AÇÕES QUE 

TOPARIA:
049_____
050_____
051_____
052_____
053_____

LER PARA O ENTREVISTADO E ANOTAR O CODIGO:

01. FAZER A REFORMA COM O TRABALHO EM MUTIRÃO COM MÃO DE OBRA 
DOS ASSOCIADOS QUE SABEM O OFÍCIO DE CONSTRUÇÃO

02. ESCALA FIXA PARA RODÍZIO COM PESSOAS DE CADA FAMILIA AJUDANDO 
DE TODAS AS FORMAS POSSÍVEIS

03. A APRACOA PODE DEFINIR UM DIA REGULAR PARA QUEM PUDER 
APARECER E FAZER MUTIRÃO

04. DOAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (AREIA, TIJOLOS, CIMENTO, 
FERROS)

05. DOAÇÃO DE MUDAS PARA PLANTIO NO LOCAL PARA FICAR BEM 
ARRUMADO

06. CRIAR UM CAMPO DE FUTEBOL E VOLEI, ATIVIDADES FÍSICAS AO LADO 
DO BARRACÃO COMUNITÁRIO PARA ATRAIR MAIS GENTE

07. CONTRIBUIÇÃO EM DINHEIRO PARA UM PLANO DE OBRA QUE TODOS 
PUDESSEM CONHECER ANTES E ACOMPANHAR OS TRABALHOS
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08. CRIAR UMA HORTA JARDIM AO LADO DO BARRACÃO COMUNITÁRIO

09. PLANTAS MUDAS DE PLANTAS QUE CRESCEM RÁPIDO AO REDOR DO 
BARRACÃO COMUNITÁRIO PARA QUEBRA-VENTO

6. QUEM DA SUA FAMÍLIA VC INDICARIA PARA SE HOUVER UMA CHAMADA DE
INTERESSADOS PARA CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E TREINAMENTO PELA 
APRACOA?

054_____
055_____
056_____
057_____
058_____

ANOTAR O CODIGO DO FAMILIAR LISTADO NA 1  a  . PERGUNTA  

 7. DEPOIS DA REFORMA QUAIS AS ATIVIDADES PODERIAM SER FEITAS NO 
BARRACÃO NOVO? ESCOLHA CINCO SUGESTÕES: 

059_____
060_____
061_____
062_____
063_____

LER PARA O ENTREVISTADO E ANOTAR O CODIGO: 

01. FUTEBOL

02. AULAS DE DANÇA

03. ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL AOS JOVENS

04. OFICINAS DE BRIQUEDOS PARA CRIANÇAS

05. OFICINAS DE COSTURA PARA MULHERES

06. OFICINAS DE ARTESNATO

07. GINÁSTICA  PARA MULHERES

08.  FEIJOADA COM BINGO

09. ORIENTAÇÃO PSICOSOCIAL PARA MULHERES JOVENS

10. OFICINAS PARA HOMENS LIDAREM COM SEUS SENTIMENTOS AFETOS E 
CUIDADOS COM AS MULHERES PARA REDUZIR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

11. REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIAS COM ALMOÇO

12. OFICINAS DE ARTE

13. OFICINAS DE CONFECÇÃO DE BOLSAS E SACOLAS

14. CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL PARA JOVENS
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8. MORADIA: SE PUDESSE TER FINANCIAMENTO PARA REFORMA DA CASA 
QUE FARIA (ESCOLHA CINCO MELHORIAS) ? 

064_____
065_____
066_____
067_____
068_____

LER PARA O ENTREVISTADO E ANOTAR O CODIGO: 

01. MELHORIA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA

02. FAZER A PINTURA EXTERNA

03 FAZER A PINTURA INTERNA

04. COLOCAR PISO EM TODA A CASA

05. FAZER TODOS OS ACABAMENTOS

06. POÇO ARTESIANO PROFUNDO

07. CONSTRUIR UMA CASA NOVA

08. TROCAR O TELHADO

09. AMPLIAR A CASA COM MAIS UM QUARTO

10. AMPLIAR A CASA COM DOIS QUARTOS

11. AMPLIAR A CASA COM UMA VARANDA

12. AMPLIAR A COZINHA

13. AMPLIAR A SALA E A COPA

14. MELHORIA DE BANHEIROS

15. ESGOTAMENTO SANITARIO

16. FAZER UMA CASA DE ALVENARIA

17. FORMAR UM POMAR

18. FORMAS CRIAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS

19. CONSUMIR ÁGUA DA REDE PÚBLICA

20. FORMAR UMA HORTA NOVA

9. DESTINAÇÃO DAS AGUAS DO BANHEIRO, COZINHA E DOS RESÍDUOS
SOLIDOS E DESCARTE ELETRONICOS

ASSINALE: 1 = SIM /   0 = NÃO

069. AGUAS DO BANHEIRO E DA COZINHA SÃO DESPEJADAS NO 
MESMO LOCAL

070. AGUAS DO BANHEIRO SÃO DESPEJADAS ISOLADAMENTE

071. AGUAS DA COZINHA SÃO DESPEJADAS ISOLADAMENTE

072. FOSSA NEGRA

073. FOSSA ASSEPTICA COM DUAS SEÇÕES

074. NENHUMA DAS OPÇÕES ACIMA
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075. APARELHOS ELETRONICOS, E INSTRUMENTOS QUEBRADOS 
SÃO DESCARTADOS OU ENTERRADOS NO TERRENO

076. RESIDUOS ORGANICOS DE ALIMENTOS SÃO ENTERRADOS NO 
TERRENO

077. RESIDUOS SECOS (PAPEL, PAPELÃO, PLÁSTICOS, LATARIA E 
FERROS) SÃO DESCARTADOS OU ENTERRADOS NO TERRENO

078. APARELHOS E INSTRUMENTOS QUEBRADOS SÃO JUNTADOS E 
DESCARTADOS NA CIDADE



10. SAUDE E ALIMENTAÇÃO

ASSINALE : 1 = SIM / 0 = NÃO

INDAGAR SE ALGUEM DO COLETIVO FAMILIAR TEVE ESTES
SINAIS DE SAÚDE NOS ULTIMOS 12 MESES: 

079. PROBLEMAS BRONQUITE (RESPIRATÓRIO) FREQUENTES

080. DERMATITE DE CONTATO (PROBLEMAS NA PELE) 
FREQUENTES

081. PROBLEMAS GASTRO-INTESTITIANIS FREQUENTES

082. ALERGIAS DIVERSAS

083. CANCER (TODOS OS TIPOS)

084. PROBLEMAS NERVOSOS (NEUROLÓGICOS)

085. IRRITAÇÃO NOS OLHOS FREQUENTES

086. DORES DE CABEÇA FREQUENTES

087. PROBLEMAS NAS UNHAS E MÃOS

088. INFECÇÕES DIVERSAS (HEPATITE, HIPERTENSÃO/PRESSÃO 
ALTA, CORAÇÃO…)

089. OUTROS:





PARTE III - JUVENTUDE NO ASSENTAMENTO OZIEL 

- FALA PARA NÓS COMO VÊ A SITUAÇÃO DOS JOVENS NO
ASSENTAMENTO OZIEL CONSIDERANDO TRÊS MOMENTOS DAS

ATIVIDADES DELES: ESCOLA, TRABALHO E LAZER/CULTURA
 

10. VIDA ESCOLAR

ASSINALE: 1 = SIM /   0 = NÃO / NA = NÃO SE APLICA

090. A CONDUÇÃO FUNCIONA BEM PARA MEUS FILHOS IREM A 
ESCOLA-BASE DO PIPIRIPAU

091.  A CONDUÇÃO FUNCIONA BEM PARA MEUS FILHOS IREM AO 
COLÉGIO NA CERÂMICA (KM 20)

092. A ESCOLA DO PIPIRIPAU TEM NOTA DEZ. EXCELENTE. 
CONCORDA?

093. A DIREÇÃO DA ESCOLA PIPIRIPAU LUTA POR MELHORIAS NO 
TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, UNIFORME BÁSICO,

094. PARTICIPOU DE REUNIÃO DE PAIS NA ESCOLA PIPIRIPAU OU 
NA CERÂMICA?

095. O APROVEITAMENTO DOS JOVENS NA ESCOLA PIPIRIPAU FOI 
MUITO IMPORTANTE PARA A FORMAÇÃO DE MEUS FILHOS

096. O APROVEITAMENTO DOS JOVENS NO COLÉGIO DA 
CERÂMICA FOI MUITO IMPORTANTE PARA A FORMAÇÃO DE 
MEUS FILHOS

097. COMO PAIS NÓS TIVEMOS PARTICIPAÇÃO NAS DECISÕES QUE 
ORIENTAVAM A ESCOLA BASE DO PIPIRIPAU

100. COMO PAIS NÓS TIVEMOS PARTICIPAÇÃO NAS DECISÕES QUE 
ORIENTAVAM O COLÉGIO DA CERÂMICA

101. CITAR 4 ASSUNTOS QUE ERAM TRATADOS NOS ENCONTROS DOS PAIS COM
OS PROFESSORES NA ESCOLA:

A) __________________________________________________________________

B)___________________________________________________________________

C) __________________________________________________________________

D) __________________________________________________________________
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7

10. QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 

102_____
103_____
104_____
105_____
106_____

LER PARA O ENTREVISTADO E ANOTAR O CODIGO: 

ESCOLHER CINCO PRINCIPAIS PREOCUPAÇÕES DOS PAIS COM AS NECESSIDADES
DE PROFISSIONALIZAÇÃO E TRABALHO DOS JOVENS QUE A APRACOA PODERIA
AJUDAR A REALIZAR:

01. NOSSA ESPERANÇA ERA A CRIAÇÃO DAESCOLA FLORESTAN FERNANDES
NO OZIEL

02. É MUITO IMPORTANTE UMA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE DA 
REFORMA AGRÁRIA NO OZIEL

03. A COMUNIDADE DO OZIEL PRECISA DE MAIS UMA TORRE DE ACESSO A 
INTERNET PARA AJUDAR NA FORMAÇÃO DE TODOS OS JOVENS

04. A FORMAÇÃO EM AGROPECUÁRIO E AGROECOLOGIA É IMPORTANTE 
PORQUE PODE DAR SUSTENTO O ANO INTEIRO

05. PRECISAMOS DE JOVENS FORMADAS PARA A ÁREA DE SAÚDE COMO 
AGENTES COMUNITÁRIAS

06. PRECISAMOS DE CURSOS DE CULINÁRIA PARA JOVENS E ADULTOS

07. PRECISAMOS FORMAR OS JOVENS PARA EDUCAÇÃO ALIMENTAÇÃO 
NATURAL E NUTRIÇÃO DE TODAS AS FAMÍLIAS

08. PRECISAMOS DE CAPACITAÇÃO DOS JOVENS PARA EDUCAÇÃO EM 
CUIDADOS DE PEQUENOS ANIMAIS

09. PRECISAMOS DA CAPACITAÇÃO DOS JOVENS EM CONSTRUÇÃO CIVIL 
EM GERAL

10. PRECISAMOS DA CAPACITAÇÃO DOS JOVENS MANUTENÇÃO DE REDE 
ELETRICA E INTERNET

11.  PRECISAMOS DA CAPACITAÇÃO DOS JOVENS EM MANUTENÇÃO DA 
REDE DE ÁGUA E PROTEÇÃO DE MANANCIAIS

12.  PRECISAMOS DA CAPACITAÇÃO DOS JOVENS PARA CONSTRUÇÃO DE 
MORADIAS E MANUTENÇÃO DAS CASAS

13. PRECISAMOS CAPACITAR AS JOVENS PARA CUIDADOS COM BEBÊS
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14.  PRECISAMOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS JOVENS 
APRENDEREM A FAZER COMERCIALIZAÇÃO

11. LAZER E CULTURA 

107_____
108_____
109_____
110_____
111_____

LER PARA O ENTREVISTADO E ANOTAR O CODIGO: 

A JUVENTUDSE  DO  OZIEL COSTUMA RECLAMAR  DA FALTA DE  DIVERSÃO  E
ATIVIDADES CULTURAIS NO ASSENTAMENTO. O QUE ACHA QUE AS ESCOLAS E OS
ASSOCIADO/AS  DA  APRACOA   PODERIAM  FAZER  PARA  MELHORAR  ESTA
SITUAÇÃO? 

ESCOLHER  CINCO  PRINCIPAIS  PREOCUPAÇÕES  DOS  PAIS  COM  AS
NECESSIDADES  DE  MELHORAR  A  SITUAÇÃO  DOS  JOVENS  PARA
ACESSO A CULTURA E LAZER.

01. PROMOVER CAMPEONATO DE FUTEBOL

02. A APRACOA PRECISA RETOMAR AS 10 COORDENAÇÕES CRIADAS NA 
ÉPOCA DO MST MAIS ATIVO (SAÚDE, ALIMENTAÇÃO, MÍSTICA E CULTURA, 
EDUCAÇÃO DO CAMPO, SEGURANÇA, GÊNERO, ETC)

03. PROMOVER TODAS AS COMEMORAÇÕES NO BARRACÃO COMUNITÁRIO

04. RETOMAR AS ATIVIDADES DO SETOR DE CULTURA DO MST (MÍSTICA, 
CINEMA, RECEBER GENTE DE FORA PARA CONTAR HISTÓRIAS E 
PALESTRAS

05. PROMOVER AULAS DE MÚSICA

06. OFICINAS PARA ENSINAR AS JOVENS E OS JOVENS A FAZER TRABALHOS 
MANUAIS

07.  OFICINAS PARA ENSINAR AS JOVENS E OS JOVENS OFICINAS DE 
COMUNICAÇÃO

08.  OFICINAS PARA ENSINAR AS JOVENS E OS JOVENS A MONTAR INTERNET
PARA TOD@S

09. PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS REGULARES

10. PROMOVER OFICINAS DE ARTES, COSTURAS LEITURAS E CINEMA

11. PROMOVER RODAS DE CONVERSA SOBRE SEXUALIDADE E DOENÇAS 
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SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS COM REGULARIDADE

12. PROMOVER RODAS DE CONVERSA SOBRE ALCCOLISMO/ DROGAS E 
SEXUALIDADE

PARTE IV - ORÇAMENTO FAMILIAR

12. PRODUÇÃO E CONSUMO 

(A) CONSIDERANDO SUA RENDA ENTRE JANEIRO E DEZEMBRO,  QUAIS
AS 10 PRINCIPAIS COMBINAÇÕES DE PRODUTOS ou POLICULTIVOS QUE

SUSTENTAM SUA PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO (RESPONSÁVEIS
POR 90% DESTA RENDA)?

Não ler primeiramente para o entrevistado/a a lista de produtos abaixo! Aguardar o
Entrevistado/a se lembrar dos 10 politcultivos mais importantes para sua

produção/comercialização/renda.
Mencionar os nomes depois do entrevistado falar.   

MÊS POLICULTIVOS DE PRODUTOS (LANÇAR POR ESCRITO O 
NOME DOS PRODUTOS)

112. JANEIRO

113. FEVEREIRO

114. MARÇO

115. ABRIL

116. MAIO
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117. JUNHO

Se existe algum especialista em seu filho, essa pessoa é você.

118. JULHO

119. AGOSTO

120. SETEMBRO

121. OUTUBRO

122. NOVEMBRO

123. DEZEMBRO

UTILIZE O NUMERO DO PRODUTO
1. ABACATE
2. ABACAXI PQ
3. ABÓBORA ITÁLIA
4. ABÓBORA ITÁLIA
5. ABÓBORA JAPONESA
6. ABÓBORA MENINA
7. ABÓBORA MENINA
8. ABOBORA MORANGA
9. ACELGA
10. AGRIÃO



225

11. ALFACE MIMOSA
12. ALFACE ROXA
13. ALFACE CRESPA
14. ALFACE AMERICANA
15. ALECRIM
16. ALHO 150 GR
17. ALHO PORRÓ
18. ALMEIRÃO
19. AZEDINHA
20. BANANA PRATA
21. BANANA NANICA
22. BATATA BAROA
23. BATATA DOCE
24. BATATA INGLESA
25. BATATA YACON
26. BERINJELA
27. BETERRABA
28. BRÓCOLIS COMUM
29. BRÓCOLIS JAPONÊS
30. CAPIM SANTO
31. CARÁ
32. CEBOLA
33. CEBOLA ROXA
34. CEBOLINHA
35. CENOURA
36. CHICÓRIA
37. CHEIRO VERDE
38. CHUCHU
39. CHUCHU
40. COENTRO
41. COUVE
42. COUVE-FLOR
43. ERVA CIDREIRA
44. ERVILHA TORTA
45. ESPINAFRE
46. FLOR COMESTÍVEL
47. GENGIBRE
48. HORTELÃ
49. INHAME
50. JILÓ
51. LARANJA PERA OU BAHIA
52. LIMÃO GALEGO
53. LIMÃO TAITI
54. MAÇÃ
55. MAMÃO
56. MANDIOCA
57. MANGA PALMER OU TOMMY
58. MANJERICÃO
59. MARACUJÁ
60. MASTRUZ
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61. MAXIXE
62. MELÃO
63. MILHO
64. MORANGO
65. MOSTARDA
66. PEPINO
67. PEPINO
68. PIMENTA BIQUINHO
69. PIMENTA CHEIRO
70. PIMENTÃO
71. PIMENTÃO AMARELO
72. PIMENTÂO VERMELHO
73. POKAN
74. QUIABO
75. RABANETE
76. REPOLHO VERDE
77. REPOLHO ROXO
78. RUCULA
79. SALSA
80. SÁLVIA
81. TOMATE
82. TOMATE CEREJA
83. TOMILHO
84. UVA ISABEL
85. UVAS
86. VAGEM COMUM
87.  VAGEM DE ROLO
88. AÇAFRÃO
89. AÇÚCAR MASCAVO
90. ALHO DESIDRATADO GRANULADO
91. ARROZ INTEGRAL TERRA LIVRE
92. ARROZ CATETO INTEGRAL TERRA LIVRE
93. ARROZ POLIDO TERRA LIVRE
94. ARROZ POLIDO ORGÂNICO MANO VELHO
95. ARROZ AGULHINHA INTEGRAL MANO VELHO
96. CAFÉ ORGANICO
97. COCO VERDE
98. ÁGUA DE COCO ENGARRAFADA
99. ÁGUA DE COCO EM COPINHO
100. BACON DEFUMADO CASEIRO
101. BETERRABA DESIDRATADA
102.  BROTO DE FEIJÃO
103. BROTO DE ALFAFA
104. BROTO DE GIRASSOL
105. CENOURA DESIDRATADA
106. CACHAÇA ORGÂNICA
107.  CERVEJA BLONDE ALE
108. CERVEJA CACAU PALE ALE
109. CERVEJA IPA
110. CHIP DE BANANA VERDE
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111. CHIP DE BATATA DOCE
112. CHIP DE MILHO, MEL E MOSTARDA
113. COGUMELOS PARIS
114. COGUMELOS SHITAKE
115. CONSERVA DE PIMENTA BIQUINHO
116. COMINHO
117. COSTELINHA SUÍNA CASEIRA DEFUMADA
118. ERVA MATE ORGÂNICO
119. FARINHA DE ARROZ BRANCO
120. FARINHA DE ARROZ INTEGRAL
121. FARINHA DE TRIGO INTEGRAL PALMARES
122. FARINHA DE CEVADA
123. FARINHA DE TRIGO SARRACENO
124. FARINHA DE BANANA VERDE
125. FARINHA DE CENTEIO
126. FARINHA DE BEIJU
127.  FARINHA TEMPERADA COM PEQUI
128. COMPOTAS DE FRUTAS

129. COMPOTAS DE LEGUMES
130. FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA C PIMENTA
131. FEIJÃO CARIOCA
132. FEIJÃO PRETO
133. FLOCÃO NÃO TRANSGÊNICO
134. FLOCÃO ORGÂNICO
135. FRANGO CAIPIRA
136. FUBÁ FARINHA
137. FUBÁ PARA CUZCUZ
138. LINGUIÇA CAIPIRA CRIOULA
139. LINGUIÇAAPIMENTADA
140. LINGUIÇA CHEIRO VERDE E AÇAFRÃO
141. LINGUIÇA PURA
142. MANTEIGA DE GARRAFA
143. MELADO
144. MEL ORGÂNICO
145. MEL  DE MILHO
146. MEL ORGÂNICO ABELHAS NATIVAS
147. MEL ORGÂNICO MEL CONVENCIONAL (AFRICANAS-EUROPEIAS)
148. OVOS CAIPIRA  LINHAS CAIPIRA E POEDEIRAS LINHA BRANCA E MARROM
149. OVOS ORGÂNICOS GALINHAS POEDEIRAS LINHA BRANCA E MARROM
150. OVOS ORGÂNICOS GALINHAS CAIPIRAS LINHA BRANCA E MARROM
151. PEPITA DE GIRASSOL
152. PIRARUCU AMAZÔNICO DE MANEJO
153. QUEIJO MINAS
154. QUEIJO SERRA DA CANASTRA MEIA CURA
155. SALAME CASEIRO

156. TEMPERO DESIDRATADO (ALHO, CEBOLA E TOMATE)
157. TORRESMO SEMI PRONTO

158. URUCUM
159. VINAGRE DE MAÇÃ
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160. VINHO COLONIAL DE QUALQUER FRUTA
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13. VAMOS CONSIDERAR A RENDA ANUAL DO GRUPO? A SEU VER, CONTA PRÁ NÓS
QUE QUALIFICAÇÕES E EXPERIÊNCIAS DOS MEMBROS DA FAMILIA

CONTRIBUIRAM PARA ESTA RENDA ANUAL?

Membro
família (cod do item 3)

ATIVIDADES  IMPORTANTES
CUMPRIDAS PELOS 
MEMBROS DO GRUPO

ATIVIDADES TÃO 
IMPORTANTES QUE TODOS 
DEVEM CUMPRIR

124. 14_01

125. 14_02

126. 14_03

127. 14_04

128. 14_05

129

130

131

Usar mais de um código se necessário: 
001 CUIDADOS COM A PREPARO DA TERRA
002 CUIDADO COM SEMENTES
003 CUIDADO COM PLANTIO
004 CUIDADOS COM IRRIGAÇÃO
005 CUIDADOS COM AVES E PEQUENOS ANIMAIS
006 CUIDADOS COM COLHEITA
007 CUIDADOS COM A PREPARAÇÃO PARA VENDA
008 CUIDADOS COM TRANSPORTE
009 CUIDADOS COM PEQUENOS REPAROS DA PROPRIEDADE
010 CUIDADOS COM MANUTENÇÃO DAS FERRAMENTAS
011 CUIDADOS COM A PREPARAÇÃO DE FUTURAS INSTALAÇOES
012 CUIDADOS COM MANUTENÇÃO DA REDE HÍDRICA/PRODUÇÃO/
013 CUIDADOSCOM AMANUTENÇÃO DA REDE HÍDRICA/CONSUMO 
014 CUIDADOS COM OS ANIMAIS
015 PLANTIO MANUTENÇÃO DE ESPÉCIES ARBOREAS
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016 CUIADOS COM A COMERCIALIZAÇÃO PONTOS DE VENDA NA CIDADE
017 CUIDADOS COM A COMERCIALIZAÇÃO NO ASSENTAMENTO
018 CUIDADOS COM A HORTA EXCLUSIVA DO GRUPO FAMILIAR
019 TEMPO DEDICADO A ATIVIDADES ASSOCIATIVAS DE INTERESSE DO ARRANJO 
PRODUTIVO FAMILIAR
020 TEMPO DEDICADO AO DESCANSO
021 TEMPO DEDICADO AO ESTUDO
022 TEMPO DEDICADO AOS FILHOS
023 TEMPO DEDICADO A SAÚDE PESSOAL
024 TEMPO DEDICADO A SAÚDE DA FAMILIA
025 TEMPO DEDICADO AO CONVÍVIO COM VIZINHOS/COLEGAS
026 TEMPO DEDICADO AO MELHORAMENTO DA MORADIA (AUTOCONSTRUÇÃO)
027 TEMPO DEDICADO A PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA REFEIÇÕES DO 
GRUPO FAMILIAR
028 TEMPO DEDICADO A ARRUMAÇÃO DA CASA
029 TEMPO DEDICADO A ESCOLA
030 TEMPO DEDICADO INFORMAÇÃO NA WEB E OUTROS MEIOS

13. VAMOS FALAR AGORA SOBRE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E ENERGIA
assinalar SIM = 01 / NÃO = 02
LER A LISTA COMPLETA. USE O CÓDIGO PARA CADA ITEM ABAIXO E 
LANCE NO ESPAÇO SIM OU NÃO (EX.: 1+3+6+7+…) EM CASO POSITIVO E 
NEGATIVO

DISPOSITIVOS

132 SIM

133 NÃO

      ACESSO A ENERGIA ELETRICA BAIXA TENSÃO 

      TEM OFICINA MECANICA, FERRAMENTAS ETC.

      TRATOR COLETIVO / INDIVIDUAL

       ROÇADEIRA

        HORAS/TRATORISTA

          SEMENTEADEIRA

          MOTOSERRA

          DISPOSITIVOS DE IRRIGAÇÃO
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            MOTO BOMBA COMBUSTIVEL

POÇO ARTESIANO/ CISTERNA

             CISTERNA DE PLACA

MOTOCULTIVADOR (ARAGEM DA TERRA NO PREPARO PARA PLANTIO)

MOTOR ELÉTRICO

GAS DE COZINHA 

BIODIGESTOR

TRITURADOR

PLANTADEIRA

ESTUFA

SEMENTEIRA 

BANCO DE SEMENTES

CHOCADEIRA

VEICULO PARA COMERCIALIZAÇÃO EM FEIRAS E CLIENTES

OUTRO ___________________________________________________

14. AGORA VAMOS VOLTAR A PRODUÇÃO , MAS PARA FALAR DA
ALIMENTAÇÃO DE VCS...

DOS POLICULTIVOS QUE FALAMOS ANTES, QUAIS SÃO MAIS CONSUMIDOS PELO
SEU GRUPO FAMILIAR NO MES A MES?

MÊS CONSUMO DE ALIMENTOS ORGANICOS PRODUZIDOS 
NA CHÁCARA OU TROCADOS COM VIZINHOS

134. JANEIRO

135. FEVEREIRO

136. MARÇO
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137. ABRIL

138. MAIO

139. JUNHO

140. JULHO

141. AGOSTO

142. SETEMBRO

143. OUTUBRO

144. NOVEMBRO

145. DEZEMBRO
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UTILIZE O NUMERO DO PRODUTO
1. ABACATE
2. ABACAXI PQ
3. ABÓBORA ITÁLIA
4. ABÓBORA ITÁLIA
5. ABÓBORA JAPONESA
6. ABÓBORA MENINA
7. ABÓBORA MENINA
8. ABOBORA MORANGA
9. ACELGA
10. AGRIÃO
11. ALFACE MIMOSA
12. ALFACE ROXA
13. ALFACE CRESPA
14. ALFACE AMERICANA
15. ALECRIM
16. ALHO 150 GR
17. ALHO PORRÓ
18. ALMEIRÃO
19. AZEDINHA
20. BANANA PRATA
21. BANANA NANICA
22. BATATA BAROA
23. BATATA DOCE
24. BATATA INGLESA
25. BATATA YACON
26. BERINJELA
27. BETERRABA
28. BRÓCOLIS COMUM
29. BRÓCOLIS JAPONÊS
30. CAPIM SANTO
31. CARÁ
32. CEBOLA
33. CEBOLA ROXA
34. CEBOLINHA
35. CENOURA
36. CHICÓRIA
37. CHEIRO VERDE
38. CHUCHU
39. CHUCHU
40. COENTRO
41. COUVE
42. COUVE-FLOR
43. ERVA CIDREIRA
44. ERVILHA TORTA
45. ESPINAFRE
46. FLOR COMESTÍVEL
47. GENGIBRE
48. HORTELÃ
49. INHAME
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50. JILÓ
51. LARANJA PERA OU BAHIA
52. LIMÃO GALEGO
53. LIMÃO TAITI
54. MAÇÃ
55. MAMÃO
56. MANDIOCA
57. MANGA PALMER OU TOMMY
58. MANJERICÃO
59. MARACUJÁ
60. MASTRUZ
61. MAXIXE
62. MELÃO
63. MILHO
64. MORANGO
65. MOSTARDA
66. PEPINO
67. PEPINO
68. PIMENTA BIQUINHO
69. PIMENTA CHEIRO
70. PIMENTÃO
71. PIMENTÃO AMARELO
72. PIMENTÂO VERMELHO
73. POKAN
74. QUIABO
75. RABANETE
76. REPOLHO VERDE
77. REPOLHO ROXO
78. RUCULA
79. SALSA
80. SÁLVIA
81. TOMATE
82. TOMATE CEREJA
83. TOMILHO
84. UVA ISABEL
85. UVAS
86. VAGEM COMUM
87.  VAGEM DE ROLO
88. AÇAFRÃO
89. AÇÚCAR MASCAVO
90. ALHO DESIDRATADO GRANULADO
91. ARROZ INTEGRAL TERRA LIVRE
92. ARROZ CATETO INTEGRAL TERRA LIVRE
93. ARROZ POLIDO TERRA LIVRE
94. ARROZ POLIDO ORGÂNICO MANO VELHO
95. ARROZ AGULHINHA INTEGRAL MANO VELHO
96. CAFÉ ORGANICO
97. COCO VERDE
98. ÁGUA DE COCO ENGARRAFADA
99. ÁGUA DE COCO EM COPINHO
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100. BACON DEFUMADO CASEIRO
101. BETERRABA DESIDRATADA
102.  BROTO DE FEIJÃO
103. BROTO DE ALFAFA
104. BROTO DE GIRASSOL
105. CENOURA DESIDRATADA
106. CACHAÇA ORGÂNICA
107.  CERVEJA BLONDE ALE
108. CERVEJA CACAU PALE ALE
109. CERVEJA IPA
110. CHIP DE BANANA VERDE
111. CHIP DE BATATA DOCE
112. CHIP DE MILHO, MEL E MOSTARDA
113. COGUMELOS PARIS
114. COGUMELOS SHITAKE
115. CONSERVA DE PIMENTA BIQUINHO
116. COMINHO
117. COSTELINHA SUÍNA CASEIRA DEFUMADA
118. ERVA MATE ORGÂNICO
119. FARINHA DE ARROZ BRANCO
120. FARINHA DE ARROZ INTEGRAL
121. FARINHA DE TRIGO INTEGRAL PALMARES
122. FARINHA DE CEVADA
123. FARINHA DE TRIGO SARRACENO
124. FARINHA DE BANANA VERDE
125. FARINHA DE CENTEIO
126. FARINHA DE BEIJU
127.  FARINHA TEMPERADA COM PEQUI
128. COMPOTAS DE FRUTAS

129. COMPOTAS DE LEGUMES
130. FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA C PIMENTA
131. FEIJÃO CARIOCA
132. FEIJÃO PRETO
133. FLOCÃO NÃO TRANSGÊNICO
134. FLOCÃO ORGÂNICO
135. FRANGO CAIPIRA
136. FUBÁ FARINHA
137. FUBÁ PARA CUZCUZ
138. LINGUIÇA CAIPIRA CRIOULA
139. LINGUIÇAAPIMENTADA
140. LINGUIÇA CHEIRO VERDE E AÇAFRÃO
141. LINGUIÇA PURA
142. MANTEIGA DE GARRAFA
143. MELADO
144. MEL ORGÂNICO
145. MEL  DE MILHO
146. MEL ORGÂNICO ABELHAS NATIVAS
147. MEL ORGÂNICO MEL CONVENCIONAL (AFRICANAS-EUROPEIAS)
148. OVOS CAIPIRA  LINHAS CAIPIRA E POEDEIRAS LINHA BRANCA E MARROM
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149. OVOS ORGÂNICOS GALINHAS POEDEIRAS LINHA BRANCA E MARROM
150. OVOS ORGÂNICOS GALINHAS CAIPIRAS LINHA BRANCA E MARROM
151. PEPITA DE GIRASSOL
152. PIRARUCU AMAZÔNICO DE MANEJO
153. QUEIJO MINAS
154. QUEIJO SERRA DA CANASTRA MEIA CURA
155. SALAME CASEIRO

156. TEMPERO DESIDRATADO (ALHO, CEBOLA E TOMATE)
157. TORRESMO SEMI PRONTO

158. URUCUM
159. VINAGRE DE MAÇÃ

160. VINHO COLONIAL DE QUALQUER FRUTA
14. VAMOS FALAR DO ORÇAMENTO FAMILIAR? EM CASO DE GRANDES 
DIFICULDADES FINANCEIRAS PARA MANER A RENDA DO GRUPO, SE NÃO 
TEM COMO RESOLVER NA FAMÍLIA, A QUEM VCS COSTUMAM RECORRER?

142 COLEGAS MUITO PRÓXIMOS DO ASSENTAMENTO

143 SOLIDARIEDADE DE FAMILIARES FORA DO ASSENTAMENTO

144 SOLIDARIEDADE DE IGREJA?

145 AÇÃO COLETIVA DE AJUDA ENTRE ASSOCIADOS DA APRACOA

146 BUSCA OPORTUNIDADE NA CIDADE

147 TRABALHA EM PARCERIA COM COLEGAS DO ASSENTAMENTO

148 NESTES CASOS OS MEMBROS DA FAMILA SÃO OBRIGADOS A 
TRABALHOR FORA

149 JÁ OCORREU TER QUE VENDER ANIMAIS, MÁQUINAS OU OUTROS 
PATRIMÔNIOS

150 INICIOU NOVA PARCERIA COM COLEGAS/ COMPANHEIROS DA 
APRACOA

151 CRIARAM UM FUNDO DE AJUDA-MÚTUA

151 OUTRO
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5.6. VARJÃO-SERRINHA/LAGO OESTE-DF 

O Varjão foi pesquisado pela UnB através de entrevistas aos moradores mais antigos do lugar, uma
afetividade que advém do residir  e leva ao permanecer  ali,  o que foi construído no decorrer  de
décadas (é atribuído aos jovens o desejo de deixar o aglomerado, em busca de trabalho em outros
pontos). Guarda-se o imaginário de uma metrópole de consumos e segmentada, locus histórico do
trabalho, associado à insegurança e à violência. 

Localizado próximo a  duas  áreas  nobres,  de  maior  valorização  da  vida  pelo  espaço econômico
produzido  (Lago  Norte  e  Plano  Piloto),  os  moradores  do  Varjão  reconhecem  a  importância  da
proximidade física a ambos, a aproveitar os recursos disponíveis nesses lugares. 

Hoje, (2020) imaginado como lugar tranquilo e aprazível, os moradores denotam que seu espaço de
vivências cotidianas guarda o estigma de “perigoso”, devido ao histórico de tráfico e de violência,
que decorre da falta de policiamento (maior vigilância, nos últimos anos, fez a diminuição relativa
dos fatos violentos, mas permaneceu o estigma do olhar sobre a cidade). 

Trata-se  de  criar  as  condições  de  aprendizagem  e  experiências  formativas  (sociotécnicas)  em
Tecnologia Social e economia solidária como estratégia de envolvimento da juventude em projetos e
cooperativas em pelo menos um dos quatro eixos do projeto (conforme mencionado no item 3). 

Incentivar a criação de um centro de formação para vivências e trocas de experiências em economia
solidária, associativismo, agroecologia, mídias digitais e Tecnologia Social no território. Ações de
urbanismo participativo que possa beneficiar pelo menos um dos quatro eixos. Fortalecimento do
modo de organização de grupos de famílias que dependem de Programas do Governo Cadunico.

Histórico de ações, articulações institucionais, desenho do problema socioambiental e potencial
de incubação

Como  foi  desenhado  no  escopo  do  projeto  original,  as  instituições  que  constituem  o  arranjo
institucional  do  projeto  já  possuíam  parcerias  estabelecidas  nos  sete  territórios  de  atuação  do
presente projeto por meio de projetos de extensão, projetos de pesquisa-ação e projetos de pesquisa,
entre outras iniciativas. 

No que diz respeito a esse território em específico, é válido mencionar o trabalho de pesquisa feito
pela estudante Cátia dos Santos Conserva intitulado Olhares sobre a Água Urbana: expansão do
território e drenagem, infraestrutura socioecológica na Serrinha do Paranoá, região produtora de
Água do DF, dissertação de mestrado. 

O trabalho se insere no projeto Brasília Sensível à Água do Grupo de Pesquisa – Água e Ambiente
Construído do Programa de Pós-graduação da Faculdade de Arquitetura da UnB “que tem a missão
de  promover  a  gestão  integrada  de  água  dentro  do  ambiente  construído  pela  implementação  e
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avaliação de ações que promovam a preservação de recursos hídricos e meio ambiente, considerando
seus aspectos econômicos, sociais e ambientais. 

Neste  contexto,  o grupo  deste  projeto  promove a  troca  de  experiências  e  conhecimento  entre  a
academia,  o  poder público e a  sociedade,  pesquisadores,  técnicos  e  estudantes  em atividades  de
pesquisa, ensino e extensão (ANDRADE et al. 2020).

A comunidade  da  Serrinha  do  Paranoá  trabalha  em  prol  do  local  por  tres  decadas; defende  a
regularização do solo para ocupação harmoniosa da terra e do desenvolvimento urbano da cidade
com respeito à natureza. 

Para eles, o modelo de ocupação e expansão trazido pela administração pública traz problemas para a
rede hídrica existente na região com reflexos para toda a cidade. 

A área em questão estudada por Conserva (2019): o Setor Habitacional Taquari Trecho 2 Etapa 1 é
uma área de elevada sensibilidade ambiental por tratar-se de vegetação preservada e por ser área
“divisora  de  bacias,  produtora  de  água  para  o  Lago  Paranoá,  o  qual  já  está  em  processo  de
assoreamento e configura, em um contexto de crise hídrica, manancial de abastecimento para mais de
600 mil pessoas” (CONSERVA, 2019, p. 21). 

A área integra ainda duas Áreas de Preservação Ambiental – a APA do Planalto Central e a APA do
Paranoá. A região também é um pólo de concentração de empreendimentos sustentáveis e que zelam
pela preservação do local como o ecoturismo, lazer e esportes na natureza e a produção orgânica de
alimentos. 

Além  de  território  de  preservação  ambiental  do  cerrado,  sinalizava-se  também  repercussões
negativas para o Lago Paranoá o qual já está em processo de assoreamento e configura,  em um
contexto de crise hídrica, além dos seus usos comuns como lazer, recebimento de águas pluviais e
diluição de esgotos tratados, manancial de abastecimento para mais de 600 mil pessoas desde 2017. 

Logo, tal empreendimento de expansão idealizado pela TERRACAP – Agência de Desenvolvimento
do  Distrito  Federal  localizada  exatamente  neste  local  carregava  consigo  o  perigo  de  esgotar  a
capacidade de recepção de efluentes decorridos da instalação de novos loteamentos em toda a região
do Lago Paranoá. 

Verificou-se que a ocupação não poderia se dar pelos antigos modelos insustentáveis pautados pelo
padrão neoliberal de consumo dos recursos naturais e que a comunidade deveria protagonizar o plano
de ocupação do seu próprio território bem como dialogar sobre a gestão dos recursos hídricos feita
pela administração pública. 

Era necessário desenvolver um tipo de urbanismo que combine habitação adequada com bairros de
qualidade  ambiental  socialmente  inclusivos.   A partir  de 2016,  o  Ministério  Público do Distrito
Federal e Territórios passou a atuar contra a crise hídrica que se instalou em Brasília nessa época.
Nesse mesmo ano, houve colocação de uma placa comunicando a construção de empreendimento
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imobiliário  que  constituía  plano  de  expansão  da  TERRACAP  de  mais  um  trecho  do  Setor
Habitacional Taquari na Serrinha. Houve mobilização do movimento ambientalista e da comunidade
de moradores que solicitaram uma intervenção junto ao MPDFT. 

Em março de 2017,  realizou-se uma audiência  pública  intitulada  -  Escassez  Hídrica no DF.  Os
moradores estranharam que a licença prévia do novo loteamento datava de mais de vinte anos e as
soluções apresentadas não condiziam com a área ambientalmente sensível em que o empreendimento
se localizava (BRASÍLIA, 2018). 

O MPDFT tendo em conta a localização do empreendimento e de todas as nuances sobre os recursos
naturais disponibilizadas por estudos científicos emitiu o Termo de Recomendação 09/2017, onde em
outras  palavras  dizia  que  o  projeto:  “deve  necessariamente  adotar  soluções  que  preservem  os
sistemas naturais  produtores  de  águas  e  respeitem a  capacidade  de suporte  do  Lago Paranoá,  a
Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente (Prodema) recomendou a suspenção da licença
de instalação do empreendimento, o que foi acatado pelo órgão ambiental distrital”. (BRASÍLIA,
2018, p. 4) 

A Universidade  de Brasília  teve importante  papel  na  divulgação dos  estudos científicos  sobre a
região, a ação também contou com apoio do ICM-BiO e da sociedade civil organizada, todos foram
contra a implantação do novo loteamento nos moldes licenciados.          

Como desdobramento da Audiência Pública, em agosto de 2017, foi organizado o Seminário O Lago
Paranoá e a Crise Hídrica: Desafios do Planejamento Urbano para Brasília  em parceria com o
MPDFT,  organizações  da  sociedade  civil  e  a  Universidade  de  Brasília,  além  de  contribuições
temáticas de vários setores do GDF – Governo do Distrito Federal (CONSERVA, 2019). “Tendo o
Trecho 2 da Etapa 1 do SHTQ como estudo de caso, o Seminário demonstrou o agenciamento de
eventos  e  atores  para  a  gestão  compartilhada  da  água  na  bacia  hidrográfica  do  Lago  Paranoá”
(ANDRADE et al., 2018 apud CONSERVA, p. 22). 

A Licença de Instalação LI 059/2014 encontrava-se suspensa até o momento da redação da pesquisa
de Conserva, em 2019. Ainda como resultado do Seminário,  o MPDFT elaborou um documento
intitulado  A Expansão  Urbana  no  Distrito  Federal  e  o  Desafio  da  Preservação  das  Águas  da
Serrinha do Paranoá em um Contexto de Escassez Hídrica,  documento que fala a incorporação de
recursos  sustentáveis  para  uma ocupação  não  prejudicial  do  território  e  em consonância  com a
preservação dos recursos naturais que seu habitat proporciona à população. 

Nos estudos de Andrade et. al. (2020), que faz análise dos impactos da urbanização com base no
escoamento superficial das águas tendo como estudo de caso a área em questão: Trecho 2 da etapa 1
do SHTQ,  depreende-se como resultado um aumento  de  367% da vazão das  águas  no  caso  de
implantação do projeto nos moldes convencionais de uso dos recursos propostos pela Administração
Público. 

Esse resultado, avaliado de forma não sistêmica, aparentemente soa benéfico. Contudo, o aumento
do escoamento e da sua velocidade não se traduz como aumento da disponibilidade hídrica por conta
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da ausência de absorção do solo e de um progressivo aumento de erosões e assoreamento do solo
local. 

O grupo de pesquisa “Água e Ambiente Construído” existente desde 2015 responsável pelo projeto
“Brasília sensível à Água” da FAU/UnB a pedido do MPDFT apresentou um desenho conceitual
sobre como mitigar os impactos por meio de construção de biovaletas: “cortes feitos na grama, com
vegetação, que atenuam o escoamento das águas” (CONSERVA et. al., p.10, 2020). 

As biovaletas contribuem para a absorção das águas pelo solo mitigando as chances de erosão e
assoreamento  tornando  a  água  mais  biodisponível  à  região.  Anteriormente  aos  resultados  da
audiência pública e do seminário, em 2015, os moradores da Serrinha do Paranoá junto ao Instituto
Oca do Sol idealizaram e criaram o Projeto Águas com objetivos diversos. 

Entre 2015 e 2016, o projeto realizou a formação de lideranças comunitárias na região da Serrinha do
Paranoá visando o cuidado com o meio-ambiente, e sobretudo, com os recursos hídricos da região
considerado “bem comum bem de todos” por meio de ações teórico-técnico-vivenciais promovendo
o conhecimento acerca da realidade local e regional. 

Ainda  em  2015,  o  projeto  desenvolveu  as  seguintes  atividades:  i)  atividades  de  diagnóstico
participativo; ii) atividades de articulação do projeto com o grupo de escoteiros Flor de Liz, Instituto
Ilumina, ONG ambientalista; Igreja Nossa Senhora do Lago Asas; iii) proposta de corredor ecológico
e  pacto  socioambiental  entre  a  comunidade,  Instituições  Públicas  e  parceiras;  iv)  Formação  de
multiplicadores  e  lideranças  do  Projeto  Águas;  v)  curso  de  macroeducação  para  as  escolas;  vi)
mapeamento das nascentes da Serrinha. 

O  projeto  teve  como  resultado  a  identificação  de  mais  de  cem  nascentes  identificadas  por
localizadores de smartphones, a construção de um novo mapa hídrico dessa região do Lago Norte
com  apoio  da  Administração  do  Lago  Norte  e  como  desdobramento  gerou  um  processo  de
consolidação e emergência de uma identidade socioambiental entre os moradores da região e novas
formas de pertencimento ao local com o envolvimento das escolas. 

Desenvolveu-se  a  proposta  de  sinalização  de  ecotrilhas  na  região  como  estratégia  de  proteção
ambiental  viabilizando a criação de corredores ecológicos e  fomentando o processo de ciclistas,
moradores e caminhantes como fiscalizadores da água como bem comum. (PROJETO, 2018)

O Projeto  Águas  teve  como desdobramento  o Projeto  Ecotrilhas  que,  em 2017,  teve  premiação
concedida pelo III  Seminário de Boas Práticas do Instituto Chico Mendes da Biodiversidade do
ICMBio, um projeto de turismo, cultura e lazer  que georreferenciou e sinalizou cinco trilhas na
região promovendo a integração social, a identidade dos moradores locais bem como informações
ambientais acerca da região. 

Constituiu parte da primeira etapa do projeto, o fomento às ações do Viveiro Comunitário do Lago
Norte  que  fornece  mudas  para  reflorestamento  em  troca  de  materiais  para  plantio  abrangendo
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milhares  de  espécies.  Já  na  segunda  fase,  o  projeto  contou  com um calendário  de  oficinas  de
prevenção a incêndios florestais, identificação botânica e arte-educação. 

Como continuidade, pretende-se a manutenção técnica da Trilha Pedra dos Amigos para passeios de
Pessoas com Deficiência (PcD) por meio de mobilização da comunidade com tecnologias sociais e
de um calendário de oficinas e eventos. 

O calendário de oficinas prevê: i) Oficina de Iniciação à prática do ciclismo; ii) Oficina de Iniciação
à Prática de Caminhadas; iii) Oficina de pilotos de bicicletas tandem para condução de deficientes
visuais;  iv)  Oficina de Bioconstrução;  e v) Oficina de Agentes  Ambientais  Juvenis;  (PROJETO,
2018).
 
Um segundo projeto também comandado pelo Instituto Oca do Sol e comunidade de moradores da
Serrinha surge como ramificação do Projeto Águas: é o Projeto Guardiões das Nascentes. 
Em 2018,  esse projeto  criou  e  publicou por  meio  de  cartilha  uma metodologia  de  mapeamento
comunitário que foi desenvolvido durante o Projeto Águas. A metodologia consiste em um passo-a-
passo que usa ferramentas tecnológicas de fácil acesso para mapear as nascentes. 

O voluntário do projeto envia o localizador por meio do aplicativo de WhatsApp. Uma pessoa, de
preferência que conheça o local ou que seja moradora da comunidade armazenará esse localizador
por meio das coordenadas geográficas de latitude e longitude informadas pela localização. 

O voluntário do projeto receberá a localização de todos os membros que identificaram minas ou
nascentes da água e, usando o programa Google Earth Pro, essa pessoa armazenará os dados de
localização e constituirá um mapa e uma planilha com as informações. 

O voluntário do projeto poderá enviar outras informações sobre o estado da nascente – se ela está
deteriorada ou preservada, cor da água, vegetação presente, etc. 

O projeto Guardiões da Nascente foi a sistematização dos resultados do Projeto Águas bem como a
divulgação da metodologia participativa e replicável de mapeamento das nascentes. 

A metodologia foi divulgada por meio de cartilha digital e o projeto foi certificado como Solução
Inovadora para o Desenvolvimento Sustentável pelo Instituto Democracia e Sustentabilidade e ADE
Sampa entre maio e junho de 2020, tendo recebido ainda em 2019, o certificado de tecnologia social
pela Fundação Banco do Brasil. (OCA DO SOL, 2018) 

Com esta base  o Projeto Fundo Rotativo Solidário em conjunto com o Instituto Oca do Sol e a
comunidade dos moradores da Serrinha buscou dar suporte  à continuidade das ações do projeto
Guardiões das Nascentes, o mais recente desenvolvido pelo Instituto Oca do Sol. 

O  projeto  do  FRS  teve  como  principal  ação  o  desenvolvimento  de  projeto  de  capacitação  de
lideranças comunitárias para captação de recursos via Instituto Cooperforte. 
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Além dos resultados já conquistados pela trajetória dos projetos anteriores, foi possível: i) ampliar as
ações do projeto; ii) realizar novas articulações e apoios para tais ações, iii) focalizar novas ações no
protagonismo comunitário tendo como público principal a juventude do Varjão, iv) ampliar as ações
para inclusão dos jovens na cadeia produtiva com geração de renda voltada aos mesmos; v) desenhar
soluções criativas por meio de tecnologia social que visam a melhoria da situação de vulnerabilidade
socioambiental dos jovens dentro do seu território;

O “Projeto Guardiões das Nascentes na Serrinha/Varjão: senso de realidade e liderança local” escrito
para  o  Instituto  Cooperforte  visa  a  multiplicação  de  meios  para  divulgação  da  metodologia  de
mapeamento  das  nascentes  e  implementação dos  padrões  de  infraestrutura  ecológica  de  Brasília
como “cidade sensível à água”32 por meio de: i) manual ou cartilha e ii) jogo de cartas sob o preceito
da pedagogia do ciclo da água urbano. 

Outras ações se constituem como iii) desenvolvimento de um aplicativo para formação de lideranças
capacitadas no monitoramento das nascentes e iv) institucionalização do aplicativo como fonte de
renda para os jovens estudantes de escolas públicas entre 15 e 18 anos moradores do Varjão, da
Serrinha ou do Paranoá em situação de vulnerabilidade 

E, por último, v) capacitação e qualificação de 15 jovens alunos das escolas públicas do Varjão entre
15 e 18 anos, sendo alunos residentes no Varjão, na Serrinha ou no Paranoá para monitoramento das
nascentes já identificadas por meio do aplicativo como uma forma de aquisição de renda/trabalho via
operacionalidade do aplicativo conforme solicitação da comunidade local;

As condições  socioeconômicas  da  Serrinha  são  viabilizadas  pela  economia  formal  que  não está
presente apenas em atividades governamentais ou MPEs (micro e pequenas empresas) mas também,
e sobretudo, pela presença das famílias de alta renda nos setores de bairro mais ricos e dotados de
melhor infraestrutura, habitabilidade e urbanização. 

Em contraponto, as regiões do Varjão e Paranoá agregam um perfil de emprego, ocupação trabalho e
renda dos circuitos populares da economia (do contingente de 60 mil moradores ou cerca de 1.500
famílias) a população em idade ativa corresponde a 40 mil pessoas aproximadamente. 

Deste contingente (100%), calculamos que 2/3 não tem vínculos de trabalho com o mercado formal;
e apenas 1/3 apresenta esta vinculação. As formas de sobrevivência econômica dos 2/3 apresentam
semelhança com qualquer bairro popular em Brasília: a maioria faz de suas atividades de serviços e
de venda de produtos, transações que se conectam com a economia formal. 

Apesar de tal conexão, essas populações não são as primeiras beneficiárias dos recursos financeiros
produzidos  nesses circuitos.33   Tais  contrapontos socioeconômicos evidenciam a necessidade da

32. Esta noção se aplica às formas de gestão da água no território, cuidados relativos a proteção de drenagem, ausencia 
de canalizações extensivas ou invasivas, saneamento ambiental avançado numa soma positiva entre salubridade, proteção
sanitária e conservação socioambiental aliada a questões do habitat para grupos e classes sociais na perspe3ctiva da 
inclusão social.   
33. Fonte: projeto Guardiões das Nascentes na Serrinha/Varjão: sendo de realidade e liderança local submetido ao 
Instituto Cooperforte, disponivel no final desta seção.
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capacitação  e  da  realização  da  proposta  de  modo  a  atender  e  alcançar  as  prioridades  locais  e
regionais diante da grande pressão colocada pela especulação imobiliária na região voltada para as
faixas econômicas média e alta. 

O momento  que  o  projeto  FRS se  conectou com esta  realidade  foi  um momento  no  qual  toda
comunidade regional  discute formas de alcançar  e  concretizar  uma sociedade sustentável  sob os
aspectos econômicos, ambientais,  culturais e sociais  mediante a importância da parceria entre as
comunidades na luta contra projetos governamentais de exclusão das populações. 

A necessidade de capacitação dos jovens dentro do projeto é vista como um modo de fazer a gestão
compartilhada do recurso hídrico (um diálogo entre a sociedade civil, a administração pública e a
universidade)  e  fornecer  ao  Comitê  da  Bacia  Hidrográfica  do  Rio  Paranoá  um modelo  para  a
capacitação de agentes técnicos com a finalidade de que Brasília se torne como um todo uma “cidade
sensível às águas”.34

Resultados obtidos:

Conforme parceria e projetos anteriormente realizados, um estudo prévio da comunidade do Varjão
esboçado no Projeto do FRS apresentou o Varjão como local de vivência cotidiana estigmatizado
pela violência em decorrência da falta de policiamento e do tráfico de drogas. 

Apesar de apresentar melhorias nessas condições nos últimos tempos, os jovens continuam sendo a
grande parcela atingida por esses fenômenos. Uma vez que os jovens reconhecem o Varjão como um
local urbano segmentado no meio de duas regiões nobres confirmam a necessidade por busca de
emprego fora da cidade, o projeto previu como resultados possíveis para essa região: 

1) “criar  as condições de aprendizagem e experiências formativas (sociotécnicas) em Tecnologia
Social  e  economia  solidária  como  estratégia  de  envolvimento  da  juventude  em  projetos  e
cooperativas em pelo menos um dos quatro eixos” e:
2) “Ações de urbanismo participativo que possa beneficiar pelo menos um dos quatro eixos”.

“Urbanismo Participativo e Trabalhos Emergentes” foi o eixo desenvolvido nesse território cujos
objetivos eram levantar demandas e vocações por meio de análise do problema (identidade local,
saberes  existentes,  padrões  espaciais  e  de  acontecimentos  de  acordo  com  as  dimensões  da
sustentabilidade, social, cultural e emocional, econômica e ambiental),  e sistematizar tais padrões
para estabelecer uma linguagem com a comunidade, aumentando a sua participação no processo, na
forma de códigos geradores.  

Um dos grandes resultados das intervenções do Projeto FRS junto aos demais projetos existentes foi
redesenhar  as  ações  de  forma  a  contemplar  o  protagonismo  dos  jovens  no  eixo  de  urbanismo
participativo e de empreendimentos emergentes de modo a fortalecer seu vínculo com o território
rompendo com o processo  de  evasão da  sua  própria  cidade  para  a  busca  de emprego,  além da

34  Idem 
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articulação  de  parcerias  para  o  desenvolvimento  do  projeto  conforme  proposto  para  o  Instituto
Cooperforte. 

Assim  atendendo  também  aos  propósitos  de  redução  da  vulnerabilidade  de  trabalho,  habitat  e
ambiente.  Pode-se  considerar  como  resultados  da  parceria  com  o  Projeto  do  Fundo  Rotativo
Solidário para o território do Varjão/Serrinha:

-Geração de valor do protagonismo da comunidade frente aos recursos ambientais essenciais
à vida;
-Geração de valor social comum entre as comunidades do Varjão e da Serrinha do Paranoá; 
-Criação de solução popular para geração de renda para público jovem do Varjão;
-Articulação entre o território Varjão/Serrinha com o Instituto Oca do Sol para novas ações;
-Articulação entre as comunidades do Varjão e da Serrinha do Paranoá; 
-Assistência técnica em elaboração de projetos para o Instituto Oca do Sol;
-Assistência técnica em elaboração de projetos à comunidade da Serrinha do Paranoá;
-Desenvolvimento de técnicas de elaboração de projetos como meio de acesso a recursos
financeiros entre os membros da comunidade do Varjão/Serrinha;
-Sistematização das ações do Projeto Guardiões da Nascente no contexto da economia social
e solidária;
-Geração de soluções populares criativas e com potência de irradiação e aplicação a outras
realidades socioambientais; 
-Articulação  para  o  desenvolvimento  técnico  do  aplicativo  de  gestão  das  águas  com  a
Incubadora Tecnológica de Incubadoras Populares ITCP da Faculdade UnB-Planaltina;
-Articulação com  os projetos coordenados pela profa. Dra. Liza Andrade na Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo FAU-UnB para desenvolvimento do material pedagógico sobretudo
o projeto relacionado a “Brasília sensível à água para aplicação piloto na expansão urbana da
Serrinha  do  Paranoá  sob  a  ótica  dos  padrões  da  infraestrutura  ecológica  integrados  aos
padrões de inclusão social a partir de Soluções baseadas na Natureza” aprovado pela FAPDF.
A seguir detalhes da 
proposta:

O Distrito  Federal  é  apontado como uma das cinco Unidades  Federativas do Brasil  com menor

reserva de água por habitante, considerada região estratégica no âmbito dos recursos hídricos do

Bioma Cerrado. Este projeto de pesquisa visa estudar o caso da Serrinha do Paranoá como um piloto

para suscitar um projeto à macroescala de uma Brasília sensível à água por meio da aplicação dos

padrões de infraestrutura ecológica e parâmetros urbanísticos de inclusão social. A pesquisa busca

demonstrar  que  as  infraestruturas  convencionais  de  infraestrutura  de  drenagem  urbana  não

correlacionam com a demanda e segurança. Por meio de mapas irá expor a sensibilidade ambiental

da  área com atenção ao desenho urbano nos  níveis  da paisagem e  da comunidade.  Ao desenho

urbano trará cenários que são coerentes com visão sistêmica da natureza pela infraestrutura ecológica
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aplicados no desenvolvimento do desenho urbano. Por fim, abordará a gestão compartilhada da água

(relações estabelecidas entre a gestão pública, sociedade civil e academia com foco na atores e suas

respectivas ações e diretrizes estabelecidas) na região como um exemplo para outras regiões. Todo

esse conjunto de desenvolvimento será fundamentado em conexões dos padrões espaciais e técnicas

de infraestrutura ecológicas  em áreas  urbanas  na Bacia do Paranoá,  considerando os parâmetros

urbanísticos de inclusão social. Espera-se que os resultados sejam úteis a vários órgãos do GDF e ao

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranoá para a capacitação de agentes técnicos e da sociedade

como um todo na conjuntara de elaboração de uma visão aplicável para que Brasília se torne uma

cidade sensível às águas – “Brasília sensível às águas”.

e) Introdução com os principais objetivos e hipóteses que nortearão a pesquisa

As cidades enfrentarão cada vez mais o problema da elevação da necessidade de oferta segura de

água potável, considerando a combinação entre alterações climáticas, ação humana e crescimento

populacional, além da oferta de recursos hídricos para as atividades produtivas. Em uma pesquisa

realizada pela ONU, em 2014, nas 500 maiores cidades do mundo, uma em cada quatro cidades já

está em situação de “estresse hídrico” (quantitativo ou qualitativo) e, de acordo com projeções, a

demanda por água doce vai superar o abastecimento em 40%, em 2030. 

As causas da crise hídrica estão relacionadas à diminuição das taxas pluviométricas verificadas nos

últimos anos, à garantia da oferta de água e à gestão da demanda de água. Segundo o relatório da

ANA “Conjuntura Recursos Hídricos Brasil 2017”, de 2017, é possível caracterizar a crise da água

no Brasil e sua espacialização e evolução no tempo, pois os fatores meteorológicos, hidrológicos,

demográficos, institucionais e o desmatamento, entre outros, que levam à crise são, em geral, os

mesmos. As causas mais diretas estão relacionadas à ocupação desordenada do solo, à urbanização

concedida sem critérios de sustentabilidade, ao desmatamento do Cerrado, o uso excessivo de água

pelo agronegócio, a ausência de cobrança pelo uso, a falta de controle de outorgas, a fiscalização

incipiente, a falta de planejamento e execução do não planejado 

No caso Distrito Federal, com o agravamento do desmatamento do Cerrado pelo agronegócio, além

da  redução  do  volume de  precipitação  e  a  elevação  da  temperatura,  os  principais  reservatórios

apresentam suas vazões naturais reduzidas e taxas de evaporação aumentadas. O desmatamento no

território e na fronteira do agronegócio, plantações de soja, milho e algodão, com o Estado de Goiás,

no “Berço das Águas, comprometem ainda mais a situação do ciclo da água na região. As grandes

plantações reciclam menos água que as áreas cobertas por vegetação nativa, considerando o período

de seca chega a até 60% a menos e o nível dos lençóis freáticos está diminuindo e, assim, seria

impossível reverter a regeneração do Cerrado em curto prazo. Segundo o artigo publicado na Revista
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Nature  Ecology  &  Evolution35 (2017),  apenas  20%  da  área  inicialmente  ocupada  pelo  bioma

permanece intacta e o índice de desmatamento do Cerrado se mantivesse como é hoje, em trinta anos

o bioma poderia perder mais de mil espécies de plantas, maior extinção de vegetais da história. 

Outro fato preocupante em Brasília, com o crescimento populacional contínuo, segundo o IBGE na

ordem de 60 mil por ano em média, nos últimos 16 anos, não houve um planejamento e execução de

obras  estruturantes.  Isto  fez  com que o abastecimento  de  água ficasse  comprometido,  impondo,

assim, o racionamento de água desde o início de 2017, em plena estação chuvosa. A eminência de

uma crise hídrica foi identificada por volta do ano de 2012, os dois mais importantes reservatórios do

Distrito Federal (Descoberto e Santa Maria) evidenciaram sinais de possível escassez hídrica em

virtude da redução do volume de precipitações, somados à redução das vazões naturais dos corpos

hídricos pela baixa precipitação, no mesmo ano, causas mais complexas como os usos predatórios do

territórios e falhas de planejamento prejudicadas pelo aumento populacional também influenciaram o

contexto.

Com o título de Patrimônio Cultural  da Humanidade concedido por ser uma cidade planejada e

dotada de um conjunto urbanístico, no ano de 2016 Brasília começou a vivenciar uma crise hídrica

pautada por ameaça concreta do colapso dos seus dois principais sistemas de abastecimento público.

Em setembro de 2016, o DF se aproximou do estado de alerta, com os níveis dos dois principais

reservatórios próximos 40% (abaixo do previsto até mesmo para o final do período de seca). No

início do ano de 2017, ainda na estação chuvosa, o Governo de Brasília decreta estado de emergência

por razão do baixo volume de chuvas dos últimos meses, assim se inicia ao primeiro racionamento

de água no Distrito Federal, estando restrito às áreas abastecidas pelo sistema do Descoberto, que no

auge da crise atingiu o nível de 5,5%.

Neste cenário, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT, foi obrigado a acionar

o  governo,  sociedade  e  academia  em  audiência  pública  sobre  “Escassez  Hídrica  do  DF”  para

promover a discussão em torno da gestão das águas e possibilidades futuras de abastecimento.  No

momento da audiencia pública, o presidente da CAESB informou que a problemática emergencial

seria  previamente  resolvida  pela  implantação  e  operacionalidade  de  dois  novos  subsistemas

produtores (no Ribeirão Bananal e no Lago Paranoá - capacidade de 700 l/s cada) localizados na

bacia do Paranoá, o que evidencia a necessidade do debate sobre o controle da poluição difusa e o

grande  problema  de  assoreamento  no  Lago  Paranoá.  Além disso,  os  altos  riscos  ambientais  no

entorno da Bacia, reforçam a necessidade de intervenção nesta região para manutenção do ciclo da

água.

35  https://www.nature.com/articles/s41559-017-0129
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Localizada na porção central do Distrito Federal a Bacia do Paranoá, contigua a macrobacia do Rio

Paraná sofre com intensa ação antrópica principalmente com sua ocupação urbana, é estratégica para

a  conexão  entre  principais  Unidades  de  Conservação (UCs),  Zonas  Núcleo  do  Distrito  Federal,

apresentando-se como área prioritária para conservação da biodiversidade por meio de corredores

ecológicos  no entorno do DF. Os corredores  ecológicos  consistem em áreas  de ligação entre  os

fragmentos  de  vegetação  remanescente  que  visam  proteger  a  biodiversidade  local,  reduzindo  a

degradação e conectando-os às demais áreas de diferentes usos – áreas urbanas e ambiente natural. É

uma alternativa para a gestão da paisagem que busca garantir a sustentabilidade do sistema natural.

Conforme apresenta Barbosa (2014), a planta do cerrado tem dois terços de sua estrutura enterrada,

suas extensas raízes infiltram a água no solo, sendo capazes de abastecer aquíferos profundos. A

extração  dessa  vegetação  atinge  consideravelmente  o  ciclo  da  água,  pois  as  novas  espécies

introduzidas  possuem raízes  mais  superficiais  dificultando a infiltração  de  água no solo.  Sem a

infiltração adequada da água, prejudica-se o nível dos lençóis freáticos.

A importância  da  preservação e  recuperação do cerrado está  fortemente  atrelada  ao  papel  deste

bioma à manutenção do ciclo da água. 

Sua vegetação nativa desempenha importante função na alimentação dos aquíferos e a degradação do

bioma – tido como o berço das águas - pode prejudicar os recursos hídricos em âmbito nacional. Esta

questão levou a estudos para o estabelecimento do corredor ecológico proposto pelo IBAMA para a

região, o Corredor Paranã-Pirineus, que localiza-se entre os estados de Tocantins e Goiás, adentrando

a noroeste no Distrito Federal.

A sub-bacia do Lago Paranoá, é a única região que permite a ligação direta entre as Unidades de

Conservação do complexo do JBB-IBGE-FAL e o Parque Nacional de Brasília. Segundo Menezes

(2010),  a  sub-bacia  do  Lago  Paranoá  encontra-se  em  estágio  máximo  de  ocupação,

consequentemente, vem sofrendo grande transformação em sua paisagem. As áreas previstas para

expansão urbana e as ocupações irregulares em seu entorno, vem substituindo as áreas rurais e os

remanescentes de vegetação do bioma cerrado. Este processo de urbanização prejudica a conexão

entre as UCs citadas. Desta forma, buscar estruturas ecológicas para dar suporte a comunicação entre

estas áreas é indispensável para manutenção da biodiversidade local.

A “Serrinha do Paranoá”, termo cunhado pelo historiador Paulo Bertran, é uma dessas áreas em que a

expansão urbana tem acontecido, não obstante sua alta sensibilidade ambiental e relevância dos seus

processos sociais pelas atividades de turismo rural, agricultura familiar e trilhas ecológicas. A região

tem grande número de nascentes,  vegetação preservada e  trechos com declividade acentuada do

terreno.  A região contém importantes córregos que alimentam o Lago Paranoá, como os Córregos

Sagui, Jerivá, Urubu e Olhos d’água, que constituem-se como corredores ecológicos para espécies
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nativas do cerrado. Os danos causados nesta região afetam a biodiversidade local e a disponibilidade

de água, pois a vegetação protege o entorno das nascentes e dos córregos. A alteração deste ambiente

ameaça essas espécies. Desta forma, é indispensável a existência de zonas de transição adequadas,

que  estabeleçam  conexões  entre  as  zonas  núcleo  (APPs)  e  as  áreas  remanescentes  do  cerrado

localizadas entre as áreas de ocupação urbana para manutenção da biodiversidade do bioma.

Na Audiência Pública “Escassez Hídrica do DF, por ser uma área considerável e ambientalmente

produtora de água, a comunidade da Serrinha do Paranoá (área urbana do Setor Habitacional Taquari

– SHTQ) localizada na Região Administrativa do Lago Norte, manifestou preocupação relacionada

aos  impactos  sobre  a  área  de  recarga  de  aquíferos  consequentes  da  expansão  urbana  do  Setor

Habitacional Taquari. 

Várias  associações  e  movimentos  da  sociedade  civil  ali  trabalham  orientando  caminhos  para  a

educação ambiental e a preservação das águas. É área de recarga do Lago Paranoá e constitui o

corredor ecológico entre o Parque Nacional e o Jardim Botânico e no contexto nacional no Corredor

Paranã-Pirineus.  Mesmo  assim  tem  sido  objeto  de  vários  projetos  de  ocupação  do  solo  com

loteamentos  projetados  pela  Terracap.  Tais  projetos  têm  adotado  o  aporte  convencional  para

paisagismo, drenagem e o desenho urbano em geral, o que revela uma possível desconexão entre

planejamento e ecologia (ANDRADE, 2014). Ressalta-se que a supressão de lotes para preservação

de  corredores  ecológicos  só  foi  providenciada  após  apelo  da  comunidade.  As  trilhas  naturais

existentes, cujo circuito faz parte da programação da Virada do Cerrado, inclusive com captação de

recursos, também só foram consideradas no projeto após as reivindicações populares.

A inadequação do projeto urbano de implantação do Trecho 2 da Etapa 1 do SHTQ, na região da

“Serrinha  do  Paranoá”  ocorre  pela  função  social  da  propriedade  e  impactos  em região  de  alta

vulnerabilidade  ambiental  com vegetação  nativa  preservada,  declividade  acentuada  do  terreno  e

grande número de nascentes que abastecem o Lago Paranoá que será manancial de abastecimento de

600mil pessoas. Porém, mesmo sendo um reservatório de água, mas não apenas para abastecimento,

recebe  os  resíduos das  águas  pluviais  e  dejetos  de  duas  estações  de  tratamento  de  esgoto,  gera

energia na barragem e é usado pela população como lazer. 

O Zoneamento  Ecológico  Econômico36 do DF aponta  um déficit  e  impactos  na  implantação do

sistema de  escoamento  das  águas  pluviais  no  Distrito  Federal.  Onde  existe  drenagem de  águas

pluviais,  o  sistema  começa  a  apresentar  deficiências,  devido  ao  aumento  da  impermeabilização

nestas  áreas,  como  pode  ser  observado  nas  últimas  enchentes  que  ocorreram  em  Brasília.  Em

Brasília,  as  ações  da  NOVACAP  para  a  drenagem  urbana  são  isoladas  das  estratégias  do

36  Segundo o relatório produzido pela Câmara Técnica de Assessoramento do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio 
Paranoá sobre o “Seminário Gestão de Recursos Hídricos e Uso do Solo no Distrito Federal: Realidades e 
Perspectiva” - realizado em novembro de 2014 em Brasília-DF -
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parcelamento do solo e paisagismo, não contemplando as novas técnicas de infraestrutura ecológica,

necessárias  às  cidades  sensíveis  à  água.  As  técnicas  adotadas  estão  ultrapassadas  e  as  novas

intervenções  próximas ao Lago Paranoá na forma de “piscinões”,  propostas na Escala Bucólica,

prevista no plano de Lúcio Costa, podem causar impacto à paisagem urbana e à saúde pública. 

Em continuidade ao que foi exposto pela audiência pública “Escassez Hídrica no DF” organizada

pelo  MPDFT,  foi  organizado  o  seminário  “O  Lago  Paranoá  e  a  Crise  Hídrica:  Desafios  do

Planejamento Urbano para Brasília”. O seminário foi estrutura pela parceria do MPDFT com o grupo

“Água e Ambiente Construído” da FAU/UnB através do Projeto de Pesquisa e Extensão “Brasília

Sensível à Água”, movimentos sociais e ambientalistas da Serrinha do Paranoá, ONG Instituto Oca

do Sol e Projeto Águas da Serrinha, Fórum das ONGs Ambientalistas do DF e Conselho Regional de

Desenvolvimento Rural Sustentável do Lago Norte - CRDRS. Ainda teve contribuições temáticas da

Câmara  Legislativa  do  Distrito  Federal  -  CLDF,  do  Instituto  Brasília  Ambiental  -  IBRAM,  da

Secretaria  de  Estado  do  Meio  Ambiente  do  Distrito  Federal  -  SEMA e  da  própria  Companhia

Imobiliária de Brasília - TERRACAP. 

Na abertura do seminário a promotoria do meio ambiente do MPDFT reconheceu a influência dos

processos da configuração urbana nos processos de escassez hídrica, que é preciso a comunhão dos

atores,  da  academia  e  da  tecnologia  para  que  as  decisões  de  projeto  beneficiem  as  estruturas

sistêmicas do meio ambiente. Andrade et al (2018) colocam que objetivo do seminário foi a análise

da realidade e o debate de alternativas direcionadas para a ocupação da bacia do Lago Paranoá pelos

paradigmas  sustentáveis,  o  enfrentamento  da  escassez  e  a  mitigação dos  impactos.  O objeto  de

discussão do seminário era o SHTQ, em especial o projeto de expansão urbana para o Trecho 2 –

Etapa 1. 

Por fundamento na ótica das cidades sensíveis à água,  o seminário focou em avaliar a proposta

projetual de “urbanismo neoliberal” da Terracap que privilegia as classes sociais de renda mais alta

para o SHTQ. Os resultados da avaliação motivaram o MPDFT, na figura da promotora Marta Eliana

Oliveira,  a  emitir  o  Termo de Recomendação 09/2017 que suspende a  Licença de Instalação LI

059/2014 do projeto e coloque que o poder público adote modelos de desenho urbano sensíveis à

água e que respondam aos critérios de proteção ambiental coerentes aos limites da capacidade de

suporte  do  Lago  Paranoá  pela  introdução  de  padrões  de  infraestrutura  verde  e  técnicas

agroecológicas. Andrade et al (2018) colocam que em conjunto a suspensão da licença de instalação,

o MPDFT recomendou que o Ibram adotasse novos termos de referências em estudos de novos

parcelamentos do território, fundamentados no aumento de efluentes sanitários, riscos ambientais,

aumento da drenagem pluvial e os impactos na bacia hidrográfica que está locado. Para os autores as
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ações de viabilidade do empreendimento do Trecho 2, Etapa 1 do SHTQ, após vinte anos, se depara

em contexto real completamente distinto, pois o Lago Paranoá já superou sua limitação de suporte.

Por se tratar de uma área com pesquisas consolidadas e outras em construção (como desta proposta

pesquisa)  pelo  projeto  “Brasília  Sensível  à  Água”  do  Grupo  de  Pesquisa  “Água  e  Ambiente

Construído” da FAU/UnB, os autores atrelam este projeto com as possibilidades do caso da Serrinha

se tornar um piloto ou modelo de implementação da gestão compartilhada visando alcançar uma

Brasília Sensível à Água, como também em outras questões que serão desenvolvidas nesta pesquisa

proposta neste ano de 2018, alguns dos estudos do grupo foram apresentados no Seminário “Cidades

Sensíveis à Água”, ocorrido na FAU/UnB e com vínculos ao Fórum Alternativo Mundial da Água e

simultaneamente ao Fórum Mundial da Água. Os desdobramentos do seminário direcionaram novas

conexões com âmbitos do poder público, os quais sugerem o caso da Serrinha como um modelo de

construção futura do factível programa/plano/projeto “Brasília Sensível à Água”.

Questões de Pesquisa 

A concentração de pessoas em áreas urbanas altera drasticamente os fluxos de água, sedimentos,

substâncias  químicas  e  micro-organismos,  e  aumenta  a  emissão  de  calor  residual.  Os  processos

hidrológicos e o desempenho climático da região são alterados com a ocupação urbana, a retirada da

vegetação ou introdução de um novo tipo de vegetação,  a modificação da superfície  do solo,  a

impermeabilização  e  novas  superfícies  edificadas,  bem  como  o  uso  de  redes  de  drenagem

subterrâneas.  Essas  modificações  antrópicas  que  ocorrem  na  paisagem  afetam  diretamente  os

caminhos por onde a água circula, desde os processos de infiltração e escoamento, precipitação até a

recarga de aquíferos.

Nas análises postas por Andrade (2014) que abordam os padrões de uso e ocupação do solo, os

fluxos de água e o contexto social por meio de cruzamentos de pesquisas correlacionadas com a

arquitetura e urbanismo, sobre a relação dos padrões de uso e ocupação do solo, tipos edilícios,

consumo e renda da  população (HOLANDA, 2010;  SANT’ANA, 2011),  com a  geologia,  sobre

padrões espaciais e taxas de impermeabilidade e escoamento (MENEZES, 2010), verificou-se que,

quanto maior a renda, menor a densidade urbana, maior o lote, menor o escoamento superficial e

maior  o consumo de água.  No Paranoá,  que tem a população de renda mais baixa,  a média de

consumo é de 165 l/pessoa/dia e no Lago Sul é de 681 l/pessoa/dia.

Nos planos  diretores  prevalecem diretrizes  para  projetos  urbanísticos  com baixas  densidades  ou

edifícios  em  altura  isolados  ocupações  em  áreas  ambientais  sensíveis,  salvaguardados  pelo

“urbanismo sustentável”, típico de classes de renda mais alta, casos dos condomínios isolados do

contexto urbano desfavorecendo a heterogeneidade espacial. 
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Em  Brasília,  existem  sérios  os  problemas  quanto  às  baixas  densidades  edificadas,  à

monofuncionalidade  e  à  alta  dispersão da  ocupação territorial,  com concentração de  comércio  e

serviços no centro metropolitano (HOLANDA, 2010). 

Concomitantemente os loteamentos em modelo de chácaras não asseguram baixos impactos, visto

que o paisagismo de espécies exóticas substitui grande parte da cobertura vegetal dos lotes, além da

impermeabilização crescente no interior desses. 

Nos últimos  anos,  os  estudos da Agência  de Proteção Ambiental  –  EPA (US-EPA, 2005;  2006)

evidenciam que a  baixa  densidade  nem sempre  é  a  melhor  estratégia  para  proteger  os  recursos

hídricos,  desde  que  analisada  no  contexto  regional  e  de  outras  bacias  hidrográficas  as  áreas

estratégicas de conectores ecológicos e recarga de aquíferos. Pela necessidade de construir mais vias

de circulação, o deslocamento pode impactar novas áreas ao invés de aproveitar áreas existentes.

Em Brasília, a forma de produção do espaço urbano por ações e planejamento do poder público local

é atrelada com a dependência de um processo de financeirização, no qual a centralidade das relações

de  incorporadores  com  mercado  de  capitais  adquire  o  papel  de  agentes  transformadores  da

negociação  imobiliária.  Na Serrinha  do  Paranoá,  uma das  diversas  a  inadequações  da  expansão

urbana pelo Trecho 2, Etapa 1 é a ênfase na ampla reprodutividade da acumulação de capital que não

se relaciona com os adequados padrões de acontecimentos da infraestrutura ecológica que promove a

sustentabilidade,  a  inclusão social  e  a  revitalização do Lago Paranoá.  À infraestrutura ecológica

vincula  os  fatores  de  adensamento  urbano  para  a  função  social  da  propriedade  ao  projetar  a

diversidade socioeconômica através de tipologias habitacionais que não priorizem a financeirização

direcionada apenas a empreendimentos destinados ao déficit habitacional da classe média e média-

alta.

Outro aspecto importante na visão da manutenção do ciclo da água é a localização de medidas de

tratamento que irão determinar como manter e operar o sistema. A abordagem “tradicional” de saída

envolve a construção de um único tratamento na saída da captação que, embora seja mais fácil de

manter, tem a desvantagem de necessitar de tratamento de volumes muito grandes de água em um

local, que muitas vezes é longe da fonte do poluente. 

A abordagem “distribuída” consiste em diferentes técnicas de tratamento de menores proporções,

instaladas ao longo da bacia hidrográfica. Um método distribuído irá incorporar uma variedade de

tipos estruturais de tratamento. Para garantir a máxima eficiência de remoção de poluentes, deve ser

considerada uma abordagem de domínio no tratamento durante cada passo do processo de design,

particularmente onde as necessidades de pré-tratamento podem ser um problema.
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É  necessário  promover  por  meio  dos  estudos  realizados  uma  nova  forma  de  planejamento  das

cidades,  a partir  da cidade visualizada como um conjunto interligado por diferentes atividades e

necessidades, com destaque da importância hidrológica para o melhor funcionamento da rede urbana.

A partir  das  premissas  anteriores,  a  investigação  procura  responder  às  seguintes  questões  de

pesquisa. 

 Sob a ótica do ciclo da água, a Bacia do Lago Paranoá está preparada para captar a água do

lago  sem passar  por  adaptações  nos  padrões  espaciais  com tecnologias  de  infraestrutura

ecológica que melhore o desempenho da bacia? 

 Os  Planos  do  Território  estão  integrados  ou  alinhados  nesta  direção  para  que  haja  um

equilíbrio no ciclo da água no Sistema Produtor de Água do Paranoá? É possível chegar a um

consenso para a região com a sobreposição das diretrizes dos planos do território através de

mapas aéreos mais aproximados, tendo em vista que a Serrinha do Paranoá se encontra em

importante área de corredor ecológico no contexto brasileiro?

 É possível ter como projeto piloto “Brasília Sensível à Água” com participação popular no

contexto da Serrinha do Paranoá da Bacia do Lago Paranoá considerando a potencialidade e

vocação do lugar  com a  rede  de  atores  estabelecida  e  os  estudos  desenvolvidos  sobre a

configuração  urbana  e  fluxos  de  água,  considerando  a  degradação  do  Bioma  Cerrado,

demanda e oferta dos reservatórios do DF, capacidade de suporte das estações de tratamento

de água e novas demandas para produção de alimentos no ambiente urbano? 

 Haveria  uma maneira  de  relacionar  os  padrões  espaciais  associando-os  com os  tipos  de

técnica da infraestrutura ecológica e parâmetros urbanísticos de inclusão social  para cada

projeto existente para a região do SHTQ da Etapas 1 (Trecho 1, 2 e 3) e da Etapa2 que sirvam

de referência para outras áreas de Brasília? 

Por essas questões, esta pesquisa abordará emergencialmente a análise do projeto do Trecho 2, Etapa

1 do SHTQ perante os  moldes  propostos pela  Terracap,  os  quais  se fundamentam na densidade

populacional e edificável, no sistema de coleta pluvial e de águas residuais pautados em atributos

quantitativos e de baixa qualidade ambiental sistêmica, além de serem geradores de riscos e impactos

conhecidos das mudanças no “ciclo da água urbano”. 

A pesquisa parte do entendimento que os moldes propostos pela Terracap vislumbram alterações no

espaço que aumentarão o volume e a velocidade de escoamento,  a frequência e a gravidade das

erosões, o assoreamento do lago.  Além disso, o tipo de desenho da malha viária, com sua extensão e

área pavimentada, juntamente com o macroparcelamento, podem ter influência significativa sobre a

impermeabilização total do solo, corte no terreno e a hidrologia do parcelamento local. Para a forma

como propõe a Terracap, a pesquisa irá apontar adequações da configuração urbana e os padrões de
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relevância que direcionam para as soluções sistêmicas da infraestrutura ecológica aos fluxos de água

na área, tendo ainda por base os aspectos naturais que influenciam a habitabilidade e o direito à

cidade. 

Dos objetivos:

O  conceito  de  “cidades  sensíveis  à  água”  abrange desde   gestão  compartilhada  bem  como  o

planejamento e desenho urbano, resultado de ocupações ecologicamente sustentáveis, neste contexto

o  objetivo  geral  da  pesquisa  é  direcionar  os  estudos  desenvolvidos  sobre  expansão  urbana  da

Serrinha do Paranoá (SHTQ) como um caso piloto para aplicação dos padrões  de infraestrutura

ecológica  e  parâmetros  urbanísticos  de inclusão social  que  possa  concretizar  um exemplo  para

alcançar uma "Brasília sensível à água".

Por objetivos específicos, se considera: 

Demonstrar que obras convencionais de infraestrutura da drenagem urbana e das águas cinzas e

pluviais não suprem a demanda hídrica de modo seguro ao desafio de abastecimento hídrico urbano e

de saudabilidade dos ecossistemas mantenedores da vida e da estrutura sistêmica da natureza.

Desenvolver  mapas  analíticos  da  sensibilidade  da concepção urbanística  para  com às  águas  nos

níveis da paisagem e da comunidade pela conexão dos padrões espaciais e técnicas de infraestrutura

ecológicas  em áreas  urbanas  na  Bacia  do  Paranoá,  considerando  os  parâmetros  urbanísticos  de

inclusão social. 

Ilustrar cenários urbanos com foco no desenho urbano sensível à água e visão sistêmica da natureza

pela infraestrutura ecológica.

Tratar  da  gestão  compartilhada  da  água  na  região como  um  exemplo  para  outras  regiões  que

envolvem as relações estabelecidas entre a gestão pública, sociedade civil e academia com foco na

atores e suas respectivas ações e diretrizes estabelecidas.   

Em  síntese,  pretende-se  abordar  dois  âmbitos  correlacionados,  mas  que  serão  tratados

separadamente, são eles:

Considerando  exemplos  pelo  mundo  de  "Gestão  compartilhada  da  água”  e  “Hidroalfabetização”

pretende-se desenvolver estratégias e ações conjuntas para o enfrentamento da escassez hídrica em

Brasília, pelo fortalecimento e agenciamento de atores envolvidos diretamente com a Bacia do Lago

Paranoá e as interferências da ocupação urbana. Pretende-se mapear e integrar atores por meio de

organização  de seminários,  eventos  e  audiências  públicas  bem  como  criar  plataformas  de

comunicação e educação, com fundamento no Plano Nacional de Recursos Hídricos e na “Política de

Águas e  Educação Ambiental”  do MMA (BRASIL,  2013).  O plano orienta  para a discussão da

temática  da  água  pelos  saberes  diversos  (científico-tecnológico,  filosófico  e  biorregional)  ou

tradicionais (processo por múltiplos atores e componentes). A política direciona a aproximação com
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a  sociedade  para  a  gestão  de  recursos  hídricos.  Assim,  busca  conscientizar  sobre  os  fluxos  e

manutenção do ciclo da água na bacia hidrográfica através dos padrões de desenho e planejamento

urbano sensíveis à água,  da visão sistêmica,  relação cidade-campo e infraestrutura e saneamento

ecológicos.  

Dar continuidade aos estudos sobre "Conexões dos padrões espaciais dos ecossistemas urbanos –

procedimentos transdisciplinares do desenho urbano sensível à água nos níveis da comunidade e da

paisagem”, uma abordagem do desenho urbano por padrões espaciais harmônicos com políticas e

planejamento do uso do solo, preservação ambiental, transporte, energia, dinâmica da população e

dos resíduos, atenção aos princípios de sustentabilidade (social,  ambiental,  econômica e cultural-

afetiva),  ocupação  urbana  ecologicamente  sustentável  que  inclui  todas  as  estratégias  de

sobrevivência (água, energia, produção de alimentos, abrigos e tratamento de resíduos) associadas às

expectativas sociais.  Também se considera o desempenho da forma urbana,  tanto para atender  a

questões dos deslocamentos entre moradia, trabalho e lazer,  quanto para manter o equilíbrio dos

ecossistemas e processos naturais. Os fundamentos serão as abordagens postas por Alexander et al

(1977) e Andrade (2014).  

Nessa estrutura e âmbitos a pesquisa se divide em pesquisas menores por estudos do Programas de

Iniciação científica (PIBICs) e do Programa de Pós-Graduação enquanto Dissertação de Mestrado e

Tese de Doutorado, todos na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília –

FAU/UnB. Suas hipóteses: 

Na Austrália a superação da “Seca do Milênio” demonstrou inovação e exemplos excepcionais de

planejamento e gestão hídrica em resposta à crise. O programa implantado teve o envolvimento de

parcerias  entre  agências  de  governos,  serviços  públicos,  indústrias  e  comunidades  para  criar  e

implantar programas de economia de água bem-sucedidos. O Programa é dotado da abordagem de

“Desenho Urbano Sensível à Água” pelo reconhecimento da influência que a configuração urbana

exerce nos fluxos de água e o ciclo da água urbano como recurso: a água potável, a água da chuva, as

águas de drenagem, os cursos d’água potável, águas cinzas, águas negras e as águas subterrâneas,

mineralização de água (WSUD, 2012 e 2013).

Assim, acredita-se nesta pesquisa que é possível aplicar um programa parecido por uma “Brasília

sensível  à  Água”,  considerando a  rede  de atores  estabelecidas  com o MPDFT,  conforme citada

anteriormente, a comunidade sensível à água que mora na região da “Serrinha do Paranoá” bem

como a oportunidade de aplicação dos padrões  de infraestrutura ecológica e inclusão social  nos

projetos da Terracap para a expansão do Setor Habitacional Taquari. Isto sem perder de vista a noção

da realidade brasileira que é uma das nações com maior desigualdade social no mundo, o que o faz

que com as cidades sejam ocupadas de forma desordenada em lugares ambientalmente sensíveis.
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Considera-se que o projeto da Serrinha do Paranoá como piloto para a uma “Brasília sensível à água”

com estudos e  conexões  sobre padrões  espaciais  e técnicas  da infraestrutura ecológica,  também,

denominado desenho urbano sensível à água, são importantes estratégias e técnicas para restabelecer

a manutenção do ciclo da água urbano em áreas ocupadas e de expansões urbanas na Bacia do Lago

Paranoá por meio de desenvolvimento de novos cenários. Presume-se nos fundamentos e cenários

propostos para contribuir com o prognóstico sugerido no Termo de Referência do Plano de Recursos

Hídricos  das  Bacias  Hidrográficas  dos  Afluentes  do  Rio  Paranaíba  no  DF  –  PRH-Paranoá,

desenvolvido pela WWF em 2013, em conjunto com membros do Comitê de Bacia do Rio Paranoá.

Tem o objetivo integrar os órgãos competentes e entidades envolvidas com recursos hídricos, tais

como:  ANA,  MMA, IBGE,  SEMARH-DF,  CAESB,  SEAGRI-DF,  SEDHAB, CEB,  UnB,  UCB,

FIBRA, IBAMA, ICMBio, ADASA, IBRAM, EMBRAPA, INMET, Aeronáutica, dentre outros.

O TDR - PRH-Paranoá determina que o Plano de Bacia deverá indicar possibilidades de aplicação

das práticas de manejo integrado para a manutenção do ciclo da água no meio urbano nas escalas

locais  por  meio  da  integração  dos  parâmetros  urbanísticos  da  LUOS  com  os  parâmetros  de

escoamento do PDDU e características do solo estabelecidos no ZEE para cada parcelamento das

Regiões Administrativas do DF. Neste sentido, acredita-se que esta pesquisa poderia contribuir com

resultados  de  diagnóstico  das  análises  dos  planos  do  território  por  meio  de  mapas  e  relatórios

técnicos para a promoção de oficinas sugeridas pelo Termo de Referência:

 Tecnologias Sociais e Ambientais para abarcar os temas desenvolvimento urbano de

baixo  impacto,  microdrenagem,  drenagem  verde,  captação  de  águas  das  chuvas,

reuso, recarga artificial de aquífero, saneamento alternativo, dentre outros.

 Boas Práticas na construção civil para a identificação de políticas, planos, programas

e projetos setoriais que interfiram nos recursos hídricos. 

f) Metodologia

A metodologia está fundamentada nos estudos do Programa Australiano sobre a Seca do Milênio e

relatórios  do  WSUD (2013)  bem como  nos  estudos  da  US-EPA (2006)  trabalhados  a  partir  da

abordagem  posta  por  Andrade  (2014)  que  consiste  em  conectar  estudos  de  outras  áreas  do

conhecimento como dinâmicas sociais, movimento natural das pessoas, geomorfologia e geotécnica,

tipos de solos e vegetação relacionados aos fluxos de água na bacia hidrográfica, padrões edilícios

relacionados à taxas de escoamento e ao consumo de água, para cruzar os dados e as informações

que por meio da problemática se possa propor e inserir os padrões da infraestrutura ecológica, com a

inclusão  do  trinômio  solo-vegetação-atmosfera  para  captar,  armazenar  água,  infiltração  e

evapotranspiração, tratamento de esgoto, bem como a produção de alimentos e saúde ambiental. 
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Para demonstrar que as obras convencionais de infraestrutura da drenagem urbana e das águas cinzas

e  pluviais  não  suprem a  demanda  hídrica  com segurança  será  ilustrado  modelos  e  técnicas  de

infraestrutura  ecológica  enfatizando  a  infraestrutura  verde.  Para  isso  será  construída  uma

sistematização por tabelas com gráficos ilustrativos e atributos de técnicas apontadas por Andrade

(2014), Andrade et al (2016, 2016a) e outros exemplos de casos que alcançaram resultados efetivos e

satisfatórios por tais tecnologias, como os estudos do WSUD (2013) e US-EPA (2006). 

O desenvolvimento de mapas analíticos da sensibilidade da concepção urbanística para com às águas

nos níveis da paisagem e da comunidade se iniciará com levantamento de drone para atualização de

dados  georreferenciados  (precisões  dos  Sistemas  de  Informação  Geográfica  -  SIGs)  de  áreas

significativas aos estudos e consultas ao geoportal (banco cadastral de dados georreferenciados e

urbanos do GDF para todo o quadrilátero do DF). Em seguimento, os dados levantados pelo drone

serão processados computacionalmente (em desktop e notebook) por softwares específicos (Agisoft

Photoscan, ARCGis, QGIS, Infraworks e outros) para aplicação em mapas de estudos por camadas

dos atributos significantes. Tem-se ainda a análise de mapas atribuídos pelos planos de ocupação do

território, como ZEE, PDOT e outros. Por fim, serão desenvolvidas nas imagens georreferenciadas as

sobreposições  das  projeções  urbanísticas  propostas  pelo  governo e  das  adequações  identificadas

nesta pesquisa, segundo a conexão dos padrões espaciais e técnicas de infraestrutura ecológicas em

áreas urbanas.

Na escala  do  bairro/trecho pretende-se dar  continuidade  aos  estudos sobre  o Setor  Habitacional

Taquari que abrange a Serrinha do Paranoá em seus atributos especiais do caráter ambiental, a partir

dos estudos, questões e diretrizes colocadas pelo Zoneamento Ecológico Econômico – ZEE. Para

isso serão desenvolvidas sobreposições de projetos em mapas das questões de ricos de perda da

recarga de aquíferos, riscos de perda de remanescências do cerrado, risco de perda do solo por erosão

e  risco  de  contaminação  dos  solos.  Assim espera-se  constatar  as  vulnerabilidades  incidentes  no

projeto proposto pela Terracap para o Trecho 2, Etapa 1 do SHTQ.        

Para ilustrar cenários serão compilados projetos apresentados em Andrade (2014) que demonstre

novas possibilidades de desenho urbano para o Taquari 3, denominado Ecovila Urubu, e o Etapa 2

denominado de Urbanismo Ecológico Inclusivo. O primeiro, localizado na região altamente sensível

com muitas nascentes, enfatiza a sustentabilidade ambiental baseado em padrões espaciais no nível

da paisagem com densidade mais baixa; e o segundo, localizado em área desmatada e longe das

nascentes, evidencia a sustentabilidade espacial pelos padrões espaciais emergentes com densidade

mais  alta,  ambos  resultaram melhoras  significativas.  Espera-se  dar  continuidade  aos  estudos  de

construção desse tipo de cenários na região da Serrinha do Paranoá, uma vez que o Taquari Trecho 2,

Etapa 1 já licitado pela Terracap pode causar impactos ambientais irreversíveis na região. Na escala
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do  projeto  proposto  pela  Terracap  para  o  Trecho  2,  Etapa  1  do  SHTQ  pretende-se  apontar

readequações do projeto para um projeto ecológico quanto as infraestruturas aplicadas e correlatas

com o desenho urbano sensível à água a partir dos padrões espaciais urbanos colocados por Andrade

(2014). 

Nas questões relevantes da gestão compartilhada será desenvolvido um relatório que irá relatar as

atividades das instancias da sociedade civil, gestão pública e academia em prol da minimização de

impactos na Serrinha do Paranoá. Tem-se que a estrutura desse relatório será dada pela apresentação

da mobilização de pesquisas da universidade em cooperação com a comunidade local e o MPDFT

sobre o caso da Serrinha do Paranoá, em suas atividades específicas e consequentes atribuições e

diretrizes. Essa construção será baseada nos relatos de Andrade et al (2018) e as evoluções ocorridas

após o seminário ocorrido junto ao FAMA e das demais pesquisas dos estudantes envolvidos na

área.  

Nessa etapa será sistematizada a rede de atores (Ministério Público do Distrito Federal e Territórios –

MPDFT, Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, Instituto Brasília Ambiental – IBRAM,

Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal – SEMA, Instituto Chico Mendes de

Conservação  da  Biodiversidade  –  ICMBIO,  Comitê  da  Bacia  Hidrográfica  do  Lago  Paranoá  –

CBHPARANOA,  FORUM  DAS  ONGS  AMBIENTALISTAS  DO  DF,  Conselho  Regional  de

Desenvolvimento Rural Sustentável do Lago Norte – CRDS, Faculdade de Tecnologia da UnB -

Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – Programa

de  Pós-Graduação  PPG/FAU/UnB)  e  suas  respectivas  contribuições,  diretrizes  de  ações  e

oportunidades. Para estruturar a exposição das relações, pretende-se compilar as maneiras em que os

atores têm direcionado suas atuações em prol da Serrinha do Paraná como área a ser mantida em suas

características de sensibilidade ambiental, sejam elas por projetos, propostas, cartilhas, proposições

ambientais, instrumentação do poder público do DF. Por fim, tem-se aqui expresso uma tensão – a de

que  esse  relatório  possa  ser utilizado  para  divulgação  e  aplicabilidade  acadêmica,  quanto  sua

aplicabilidade em pesquisas futuras. Além de torná-lo um documento público da comunidade local

para que ela, juntamente com a sociedade possa reivindicar alcance de metas. 
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CONCLUSÕES

Sistemas Complexos diante de metodologias ou hermenêutica no processo de mobilização e de produção
participativa?

O surgimento de formas anômalas de ocupação, trabalho e rendimento nesta pesquisa abordadas como PAES,
população ativa economicamente subocupada se traduz como condições de vida e de reprodução social de formas
de dominação que submetem a maioria da sociedade (70%) a permanentes condições históricas de exploração-
distribuição/desigual-exclusão do trabalho, do  emprego e do salário. 

Sistemas complexos desta natureza exigem uma reflexão. Uma das dúvidas que nos assola no campo ECTS
(Estudos Ciência, Tecnologia, Sociedade) aplicado a projetos de pesquisação e de intervenção pública envolvendo
abrodagens  interdisciplinares  e  transdisciplinares  -    é  como  superar  a  dicotomia  entre  metodologias  &
hermenêutica.  Metodologias  são  operacionais,  e  visam  resultados  que  são  descritos  frequentemente  como
realizações que estão omitem os próprios sujeitos da ação ficando a autoria da ação para a entidade, instituição
universidade que faz a narrativa oficial (os atores via de regra, são colocados em segundo ou terceiro plano).

Metodologias  se  tornam  objetivos  de  políticas  de  intervenção  como  as  aqui  propostas  de  fomento  a  uma
modalidade de ações dos sujeitos dos circuitos populares da economia;  elas são orientadas por princípios  de
exterioridade  aos  sujeitos  sociotécnicos  populares;  são  caminhos  mais  adequados  para  reunir  informações  e
aproximar os atores em objetivos coordenados sob uma racionalidade externa aos sujeitos. 

Diante de sistemas complexos – tais como se colocam as  problemáticas centrais aqui situadas –
temos uma dificuldade recorrente nestes casos: os sujeitos concretos não tem uma percepção clara
de como esta complexidade terá alguma resolução com a participação dele/a; que tipo de fomento
poderá modificar suas condições de vida sobretudo porque nada lhe garante que outros virão com
propostas  semelhantes  e  tratem  as  mudanças  não  como  fato  consumado,  e  ofereçam  melhor
mobilização de recursos (do tipo linha de crédito executada para alinhar interesses e ações dos
atores por mais discrepantes que estes sejam entre si). 

Na hermenêutica da vida socioeconômica se busca uma recuperação dos registros ou pegadas deixadas pelos
sujeitos. A transposição do saber tecnicamente utilizável para dentro do contexto do mundo da vida exige de fato,
que o sentido gerado de forma fechada ou codificada (tecnicamente) seja tornado compreensivel no dircurso com
as  pessoas  comuns,  no  diálogo  cotidiano.  Esta  tradução  nos  coloca  diante  de  um  problema  hermenêutico
(HABERMAS, 1987:3737).  Todas as pegadas são importantes porque revelam traços que podem ser essenciais
sobre os sujeitos. Traços que serão levados em conta no diálogo cotidiano. Este, via de regra nos permite trabalhar
hermeneuticamente  com os  sujeitos  mediante  a  construção de  estruturas  básicas  da  compreensão  dos  atores
relevantes na comunidade em interação com os pesquisadores. 

Estas estruturas de sentido (compartilhamento, dialogia, autorreconhecimento, mútua aceitação e
seus contrários) operam por percepções:   

 Estrutura de horizonte temporal:  o conteúdo singular visado (por exemplo o sentido buscado em
torno do Fundo Rotativo Solidário) é apreendido a partir da totalidade de um contexto de sentido, que
é pré-apreendido e co-apreendido entre  atores locais  e  pesquisadores externos;  diferentes sujeitos
podem diferir nesta compreensão, e os pesquisadores são obrigados a trabalhar estas diferenças;

37. HABERMAS, Jungen. Dialectica e hermeneutica – para a critica da hermenutica de Gadamer. Porto Alegre: L&PM 
1987
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 Estrutura circular do cotidiano: a compreensão acontece a partir de um movimento de ir e vir entre
pré-compreensão e compreensão da coisa, como um acontecimento que progride em forma de espiral,
na medida em que um elemento pressupõe outro e ao mesmo tempo faz com que se possa ir adiante.
Este processo é o mais custoso (na pesquisação), pois envolve a contato direto e assíduo, cotidiano e
regular entre os atores e os pesquisadores; seu efeito final é imprevisível; os pesquisadores podem ser
obrigados a abandonar metas originais e pressupostos de ação, em seu lugar adotar linhas de ação e
compreensão dos atores locais em decorrência de necessidades de sobrevivência e das possibilidades
de resolução; 

 Estrutura de diálogo: a compreensão sempre é apreensão do estranho e está aberta à modificação das
pressuposições iniciais diante da diferença produzida pelo outro (o texto envolvido na mediação, o
interlocutor,  um  acontecimento  provocante,  um  conflito  com  grupos  externos  que  invadem  o
território). 

 Estrutura  de  mediação de  conflitos:  a  compreensão  visa  um dado que  se  dá  por  si  mesmo (no
momento, mas a sua apreensão se faz pela mediação da tradição e da linguagem que vem de muito
tempo antes; elaborar estruturas de mediação entre pequenos coletivos e o coletivo maior é um dos
desafios  deste  projeto.  Questões  de  costumes  (hábitos  adquiridos  na  socialização  primária  e
secundária), elementos culturais (impregnados como percurso biográfico e desafios enfrentados para
sobreviver)  e  elementos  étnicos  no  caso  da  questão  da  identidade  negra  na  estrutura  de  classes
trabalhadora  e  dominantes  são  alguns  dos  aspectos  fundamentais  para  se  ter  uma  legítima
interpretação do texto. 

Não podemos nos contentar com esta abordagem hermenêutica assim definida pelas estruturas acima;  mas não
porque ela é trabalhosa ou não se apresenta funcional ou administrativa (meios e fins não são coerentes) tampouco
tem elementos de previsibilidade (parece anti-sistema),  e ademais, não tem resolução de curto prazo para ações
diante de problemas estruturais (anti-pragmática). 

É outra a dificuldade: uma abordagem que busca se aproximar e levar em conta os sujeitos concretos, deve estar
preparada para decepções. Nossos projetos que se aproximam da base popular no Brasil e na América Latina tem
uma origem de classes médias e altas que chamam a universidade de sua.  

Estes extratos sociais na universidade não tem vinculação orgânica com os movimentos de base popular, o que se
agrava quando o conservadorismo (em geral de direita) é agressivo e rechaça esta aproximação com as bases da
sociedade. 

Os que estão no campo progressista na pesquisa, ensino e extensão – e na Residencia tal como proposto neste
projeto -  não tem como radicalizar em resposta à radicalização do reacionarismo de direita. Nossa universidade
padece deste déficite de resposta ao(s) reacionarismo(s) de todo tipo (desde a prisão autoritária e ilegal de forma
violenta de um reitor numa universidade pública federal que é levado ao suicídio, até o controle ideológico de uma
tal  “escola  sem  partido”  nos  destinos  da  educação  do  país).  A falta  de  uma  radicalização  à  altura  deste
reacionarismo nos leva na universidade a adotar soluções reformistas contrárias ao reacionarismo conservador. Este
último polo sabe como radicalizar; mas o campo progressista não porque sofre um segundo deficite – o de não ser
orgânico o bastante nas bases populares para radicalizar com seu apoio. 

Há, portanto, esta dimensão em que o sujeito  sociotécnico popular (que é uma construção hermenêutica caso a
caso, multivariado mas que pode chegar a ser classificado como típicos) é uma realidade em si. Não uma reificação
do produto que coloca no mercado (diferentemente da mercadoria ou produtos que gera, Erasmo é um dos egos-
sujeito que integrou este projeto – ele e seu grupo familiar lutaram para conquistar uma parcela de terra da reforma
agrária no Assentamento Oziel III região norte – aqui o referencial é focalizado em como Erasmo vive as quatro
estruturas como anti-reificação; contudo, no caso de Sebastião se dá algo totalmente diverso.  Ele é devotado à
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produção e comercialização e a mercadoria entra na vida dele como uma satisfação subjetiva de realização, pois o
café que cultivou, torrou e vendeu na sua barraca de feira  o aproxima de outros sujeitos –  dialoga com os
compradores) e também gosta de máquinas e equipamentos, tem uma certa paixão pela técnica.

Daí uma necessidade de se repensar nacionalmente – com os milhares de Erasmos no país – qual é a cara de uma
eventual retomada da industrialização e dos caminhos da concentração da força de trabalho nos territórios urbanos
e cidades de todos os portes no Brasil. Alguns falam de retomar a  revolução industrial brasileira para atingir o
máximo de oferta de postos de trabalho, pleno emprego; imaginam um novo surto virtuoso entre crescimento da
produção, elevação da produtividade, aumento do nível de emprego a patamares nunca vistos, e aumento dos
salários com elevação da capacidade estatal de investimentos. 

Esta reindustrialização certamente será comandada por demiurgos esclarecidos tecnocientíficos, aliados de políticos
e militares nacionalistas, lideranças sindicais e populares socialistas e uma parcela majoritária das classes médias e
da classe operária socialista apoiariam esta reindustrialização. Os 110 milhões de trabalhadores do circuito popular
da economia (PAES) seriam incluídos por um passe de mágica, como se fosse possível darmos um salto histórico e
pular da negatividade da negatividade da vida econômica que são os excedentes da força de trabalho – para a sua
positividade na vida econômica real da sociedade (lembrando Chico de Oliveira). 

Por se tratar de um sistema completo - Se tivermos clareza de que o povo brasileiro, como sempre insistiu Darcy
Ribeiro,  é  uma  obra  em  construção,  daí  surgiria  uma  idéia-constelação  de  que  nossos  povos  nativos  e
afrodescendentes fundem a matriz européia transtornando-a em algo a construir como uma unidade popular pela
via socioantropológica dos sentidos (como sonham os Alvaros Tucanos, Santiês, Krenaks, Kopenawas, Chico
Mendes – parece que há um enigma aí que nenhuma obra de cima para baixo pode despertar, pois a sociedade
tangida pelo capital só vê a negatividade da nossa força de trabalho, justamente para desta negação melhor explorá-
la). 

* * * 

Daí a proximidade com o campo cognitivo da filosofia pedagógica freiriana se tornar um reforço
interessante para desenvolvermos uma narrativa (texto) que inclua a linguagem dos próprios sujeitos.
Os elementos da práxis do sujeito integra sua compreensão de mundo, e podemos leva-lo a alargar a
compreensão de mundo por meio de detalhamentos (jogos ou simulações, representação ou ação
direta) das estruturas acima. 

Ao construir sua moradia como parte de um setor ou “pedaço” do bairro popular, ao resolver um problema de
compreensão de como recuperar  o  solo para  plantio  (ao constatar  larvas  surge a  dúvida serão benéficas  ou
prejudiciais ao plantio?), ao se decidir investir em um grupo para formar um coletivo de produção de bolos e pães,
café e sucos para vender como ponto de refeição para trabalhadores às 6 horas da manhã ( a dúvida terei retorno
financeiro?). 

Ao resolver problemas de transporte do que produziu para levar à feira (meu carro está sem manutenção) – em
todos os casos, o sujeito se vê diante de mudanças sociotécnicas no cotidiano. Quem não tem um drama, uma
queixa, uma satisfação, uma conquista pequena que seja, para relatar diante de problemas sociotécnicos?

Há um tempo, portanto, que nos colocamos dispostos a ouvir e aprender (tal como a abordagem hermenêutica nos
ensina); mas há outro tempo em que somos premidos a agir metodologicamente. Quer dizer, para produzir um
sentido compartilhado. Tal é o caso de quando se propõe aos sujeitos a criação de um fundo de crédito, pois se trata
de um elemento unificador entre os microprojetos e as famílias. 

O que é o crédito senão isto que a própria palavra se propõe a explicitar, uma relação de confiança? Dar ou receber
crédito é parte dos passos necessários para explicitar os meios de realização para estimular o trabalho associado.
Este trabalho associado se expressa:
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(1) como parte de uma dinâmica geral, porém não muito consciente, de que cada um/a está envolvido em
relações de proximidade que levam às pessoas a se associar no trabalho e labor diários para fazer frente às
condições de sobrevivência na economia popular (é o popular “estamos todos no mesmo barco do miserê,
o jeito é nos unir”), mas

(2)  trabalho  associado também  significa um  campo  de  possibilidades a  serem  fomentadas  pelos
microprojetos  entre  os  grupos  familiares  e  um  público-alvo  mais  amplo  ligado  aos  movimentos
sociais/populares,  para  realização  de  formas de  auto-gestão  através  de  experiências sociotécnicas  na
tecelagem, na culinária, na música, dança e artes, auto-construção da moradia, uma padaria artesanal
comunitária, (...). 

Na  dinâmica  dos  fundos  rotativos  solidários,  percebe-se  que  o  financiamento  de  atividades
produtivas é priorizado para potencializar o incremento e/ou geração de renda, condição que denota a
maior fragilidade na realidade das famílias participantes. 

Pesquisa realizada nos últimos anos demonstra também que a realização de fundos não monetários e
monetários  requer  estratégias  de  atuação  desenhadas  e  construídas  pelas  comunidades  e
organizações,  de forma que a  metodologia de fundo rotativo solidário é um exercício de gestão
autônoma, sem “patrão” ou seja, qualquer grupo de pessoas e/ou comunidades pode implementar a
partir da sua realidade e necessidade (BARRETO, 2016:101). 

Mas esta aparente neutralidade cai por terra quando se constata que os fundos rotativos solidários no
Brasil do ponto de vista de suas ações e estratégias até 2012, revelada por estes e outros estudos, aponta a
predominância de financiamento das atividades rurais que em alguns estados podem indicar articulação direta
com algumas políticas públicas (como PNAE e PAA, PRONAF) e muito pouco com os movimentos sociais
urbanos. 

Há indícios que permitem indicar que o FRS como instrumento de crédito, se inscreve de forma
sistêmica como alavanca para qualquer tipo da economia comunitária, vicinal, de redes, cadeias e
empreendimentos de uma parte do tecido econômico local aqui tratado como circuitos populares da
economia especialmente ligados a municípios rurais. 

Não é tarefa fácil organizar o crédito no contexto das estruturas de sentido (antes mencionadas) que
sedefinem no meio urbano; o crédito é ambivalente, como sabemos. 

É  o  crédito  popular  praticado  como troca  e  reciprocidade  que  impulsiona  e  fomenta  atividades
propícias   às regiões de seca, como a caprinocultura, as atividades extrativistas de frutas nativas
como umbu, maracujá do mato, entre outras, que ocorrem primordialmente como parte da produção
e  trabalho  associado  no  Nordeste,  ou  ao  trabalho  de  milhares  de  prestadores  de  serviços,
trabalhadoras domésticas e tantos outros no circuito popular da economia na economia urbana do
Sudeste e Sul. 

No DF em decorrência  da proximidade campo-cidade  e  das  estruturas  de  sentido  comuns entre
grupos  urbanos  e  rurais  muitas  destas  atividades  são  desempenhadas  pelo  crédito  auto-regulado
presente  nas  trocas  e  reciprocidades  entre  famílias,  mulheres,  juventude,  grupos  de  homens
produtores e comerciantes, envolvidos no rol das ocupações mais comuns nos circuitos populares da
economia. 

Por fim, a metodologia de FRS demonstra a possibilidade de desenvolvimento sob a ótica e a ação de
organizações comunitárias autônomas, que leva a constituição de inúmeras formas cooperativadas de
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auto-organização (do próprio crédito, da logística e transporte, da elaboração de projetos; da auto-
construção mediante organização das famílias, da geração de serviços de creche, de alimentação, de
confecções e roupas, dos cuidados com a saúde, etc)

 * * * 

A partir de 2018, o quadro imposto pela combinação de crises (política, econômica, de saúde coletiva
e pública derivada da Pandemia COVID 19) impôs severas restrições aos nossos contatos com os
sujeitos aqui referenciados em cada um dos territórios. 

Não foi possível devido a estas diferentes formas de crise agravadas aos longo de 2019-2021 atuar com o
previsto  que  era  manter  o  foco  de  atenção  dos  microprojetos em núcleos  familiares  em  extrema
vulnerabilidade socioambiental, subemprego & desemprego. 

Em seu lugar, foram mobilizados pequenos grupos (2 a 3 pessoas) com perfil para elaborar propostas de
financiamentos de projetos junto a entidades locais nos territórios visados (Oziel III; Quilombo Mesquita,
Mestre D’Armas III, Sta.Luzia/Estrutural, Serrinha/Paranoá). 

Não foi possível também formar grupos de 21  mediadore/as (público-alvo) ou criar núcleos de base
familiar (NBF) como público-beneficiário nos territórios. Era previsão em cada território selecionados e
acompanhar até 10 núcleos familiares para desenvolvimento de experiências com economia popular, de
vizinhança ou solidária – o que não foi possível.  

Também não se tornou viável,  por  outros  motivos  não diretamente  ligada  a  combinação de  crises
mencionadas,  identificar  em cada núcleo a presença de uma pessoa coberta  por programas sociais
governamentais/CADUNICO (aqui  pesou mais as limitações severas de acesso ao CADUNICO do
governo federal  devido a  desorganização administrativa  e  ao aumento  de  incertezas  no acesso aos
gestores destes programas).   

No campo da arquitetura e do urbanismo participativo - um dos eixos que a implantação do projeto
ganhou de forma positiva e duradoura – configura-se o problema da hermeutica: as formas técnicas
do projeto nascem do diálogo com o Outro que vai habitar no espaço. Seria projeto de urbanismo
participativo (com ou sem plano de moradia) uma forma de tecnologia social ou de tecncociência? 

Que esta forma de pesquisação  vem sendo utilizada para inverter essa situação das comunidades
carentes é  patente;  como   o urbanismo participativo faz uso de técnicas  que visam aproximar a
população do projeto,  o diferencial está em faze-lo através de métodos de trabalho participativos e
conhecimento antropológico da realidade. 

Essas  técnicas  urbanísticas  visam aproximar  a  população  às  decisões  urbanas,  construindo  uma
lógica mais próxima ao cidadão. Nessa estratégia, os profissionais se põem ao lado dos habitantes e
trabalham a partir dos seus apelos e de suas reivindicações.

O  grupo  de  pesquisa  “Periférico,  trabalhos  emergentes”  (FAU/UnB)  têm  apresentado  o
desenvolvimento de inovações em processos de ensino com metodologias ativas e de inclusão social,
participando do desenvolvimento de tecnologias sociais com comunidades no âmbito de projetos de
urbanismo  e  da  arquitetura,  utilizando-se  dos  Trabalhos  Finais  de  Graduação  como  Projeto  de
Extensão. 
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São experiências vividas como um processo de construção social das estruturas de sentido de forma a
promover uma dupla troca de saberes: entre estudantes e comunidade, e entre esta e a universidade
para atender aos problemas e identificar as potencialidades locais. 

A mudança sociotécnica com novas práticas, abordagens ou intervenções a fim de possibilitar uma
transformação de uma situação social de risco e exclusão visa a  gerar novas relações entre o social e
econômico.

Entre a hermenêutica do sujeito sociotécnico popular e metodologia participativas podemos situar
alguns riscos e potencialidades:

1. Tomemos a abordagem aqui adotada  no processo de projeto na participação e nas análises e
soluções de padrões espaciais se baseiam nos estudos de Alexander et al (1977) e Andrade (2014).
Os trabalhos do Periférico se dividem nos seguintes temas: habitação social no campo e na cidade,
ocupações urbanas, ocupações em áreas centrais, plano de bairro, espaços socioprodutivos no campo,
comunidades  solidárias  e  tradicionais,  equipamentos  comunitários,  espaços  públicos  e  parques
urbanos. 

2. São utilizadas táticas em tecnologia social e de inovação de urbanismo participativo utilizadas por
grupos  de  pesquisas  -  incorporadas  pelo  Periférico.  Para  auxiliar  na  ponte  entre  o  Periférico
(FAU/UNB) e o Núcleo de Pesquisa em Ciência Tecnologia e Sociedade (CEAM UNB) a terceira
etapa consiste na avaliação do grupo Periférico a partir da dimensão cognitiva e de pesquisa da teoria
da adequação sociotécnica. A partir desta última etapa é possível diagnosticar se o Periférico está
conseguindo  desenvolver  no  processo  de  projeto,  uma  tecnociência  capaz  de  envolver  as
comunidades na direção do urbanismo participativo ou urbanismo tático e promover a cidadania
sociotécnica.

3. De fato,  na era da indústria globalizada, ciência e tecnologia se tornaram tecnociência. Nesse
cenário  prevalece  a  transferência  de  tecnologia  dos  países  avançados  para  aqueles  em
desenvolvimento. O problema é que, muitas das vezes, essas ideias e conhecimentos transferidos já
foram superadas  ou  transcendidas  nos  seus  países  de  origem,  levando  a  uma  cultura  técnica  e
científica para os países receptores fundamentada em um modelo insustentável de desenvolvimento. 

As contribuições das Ciências Sociais e Humanas tornam-se, então, necessárias para minimizar os
efeitos negativos desse cenário ao buscarem uma nova noção de cidadania sociotécnica. Esse novo
conjunto de fundamentos e visões é o resultado articulado da inclusão sócio-cultural, educativa e
produtiva com conhecimentos técnicos. Nos países ibero-americanos essa tendência contemporânea
mais ampla de revisão das Ciências Sociais e Humanas sobre o construtivismo social da tecnologia é
conhecida como o movimento Ciência Tecnologia e Sociedade – CTS.

4. No campo da arquitetura e urbanismo tem-se aumentado o interesse de estudantes e profissionais
no movimento CTS a partir da exploração de uma abordagem mais participativa e social na hora de
se fazer arquitetura. Na Universidade, isso é explorado em grupos de pesquisa e movimentos sociais
que desenvolvem projetos juntos a população de maneira participativa. Ao longo da pesquisa foram
estudados quatro grupos de pesquisa de universidades federais brasileiras: o HABES de São Paulo, o
PRAXIS de Belo Horizonte, o Indisciplanar também de Belo Horizonte e o GERAH de Natal; e três
movimentos sociais  com atuação em urbanismo participativo: o Medialab Prado na Espanha e o
VIVACIDADE e o Aveiro Soup em Portugal.
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5. Esses grupos têm em comum seu objetivo principal, que consiste no fomento do desenvolvimento
urbano por meio de processos participativos – todos eles quando se trata do Brasil, estão diante da
esfinge que apontei antes – o radicalismo da direita reacionária nos coloca contra a parede para
adotarmos  um reformismo.  Os  movimentos  sociais  apresentam maior  liberdade  quanto  aos  seus
integrantes, enquanto os grupos das universidades são constituídos, principalmente, por estudantes e
pesquisadores  da  graduação  e  pós  graduação  cuja  extração  de  classe  começa  a  mudar,  mas
tenuamente. 

No entanto, todos eles visam integrar os portadores de conhecimento técnico tradicional, sejam eles
membros do governo ou acadêmicos, e a comunidade alvo de suas ações na busca por intervenções
participativas.  Suas  ações  vão  desde  assistência  técnica  a  comunidades  do  MST  a  projetos
comunitários em modalidade de mobilização de recursos (doações em massa). Essa etapa da pesquisa
mostrou que metodologias participativas podem ser aplicadas  em contextos diferentes  atendendo
necessidades específicas. 

O mais importante no processo participativo não é apenas o compartilhamento do conhecimento e o
entendimento de que questões cruciais nas cidades e zonas peri-urbanas devem ser tratadas de forma
horizontal – mas é também a necessidade de enfrentarmos com alguma racionalidade o planejamento
(de  curto,  médio  e  longo  prazo)  com  as  instâncias  de  ação  local  e  representação,  diante  do
imediatismo  e  controle  pelo  alto  de  todas  as  formas  de  reformismo  e  de  reacionarismo  dos
ultraconversadores e antidemocráticos radicais.

Nossos parceiros, incluindo sobretudo o grupo Periférico utilizam de algumas técnicas do “manual
de  participação da comunidade em processos  de desenho urbano e de  urbanismo do laboratório
nacional  de engenharia  civil  de Portugal” (lnecp,  ded/nau 2013) que enumera  13 métodos e  57
técnicas de participação comunitárias responsáveis pela dinâmica do processo participativo38. Aqui a
metodologia e a hermenêutica pretendem dar as mãos. De fato o conseguem? 

Visando expandir as técnicas participativas do Grupo, foram feitos dois levantamentos. O primeiro é uma
matriz  com  novas  soluções  que  podem  ser  adotadas  nos  trabalhos  futuros  e  o  segundo  consiste  na
identificação de ação mais específicas utilizadas em projetos participativos que também podem ser adotados
pelo  Periférico.  As  táticas  da  matriz  são  uma síntese  das  técnicas  apresentadas  nos  livros  Participatory
Methods Toolkit: A practitioner’s manual desenvolvido por Slocum (2003) e Participatory Processes Towards
Co-Management of Natural Resources in Pastoral Areas of the Middle East desenvolvido por Chatty et al.
(2013). 

Ambas  publicações  apresentam um jogo de ferramentas  participativas  cujo  conteúdo refere-se à
participação ativa com base em uma parceria entre cidadãos, partes interessadas, especialistas e/ ou
políticos que participam ativamente no debate em graus variados de envolvimento. De acordo com

38.  Esses  métodos  compreendem:  planejamento  estratégico,  visão,  processo  charrete,  planejamento  comunitário  de
ações,  pesquisa-ação  participativa,  jogo  participativo,  sessões  de  trabalho,  avaliação  e  preferência  visual,  júri  ou
conferência de cidadãos, painel de peritos, células de planejamento, tertúlia e avaliação de pós-ocupação. As técnicas são
agrupadas em seis conjuntos, a saber: (1) técnicas de tomada de consciência – nas quais há um viés pedagógico de
mostrar  a  comunidade o  contexto  em que se  inserem; (2)  técnicas  indiretas  –  representadas  em sua maioria  pelos
questionários e pesquisas nos quais não há interação direta com a comunidade; (3) técnicas de interação de grupo –
referentes às atividades que buscam a integração e interação do grupo, fortalecendo o mesmo; (4) técnicas abertas –
ações sem um fim previamente definido e que podem gerar resultados inesperados; (5) técnicas de exploração de ideias
(brainstorming)  –  busca  de  desenvolvimento  de  um pensamento  coletivo  através  do  levantamento  de  várias  ideias
presentes no imaginário coletivo de uma comunidade; (6) técnicas de base tecnológica – o uso de recursos tecnológicos
como a internet, redes sociais e o mapeamento virtual como forma de ampliar a participação. (ANDRADE, 2020, 2017).
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Slocum (2013), cinco elementos devem ser levados em consideração na escolha das práticas mais
adequadas: (1) Objetivos: razões para o envolvimento e resultados esperados; (2) Tema: a natureza e
o  escopo  do  problema;  (3)  Participantes:  quem  é  afetado,  interessado  ou  pode  contribuir  para
soluções; (4) Tempo: quantidade de tempo disponível; e (5) Orçamento: recursos disponíveis.

Segundo Liza de Andrade, foram relevantes as experiencias consideradas pelo Diálogos Eliana Silva
(2013) que consiste em um grande projeto participativo do Grupo PRAXIS na Região Metropolitana
de Belo Horizonte-MG. 

A tabela a seguir é dividida de acordo com a definição de conjuntos já utilizada pelo Periférico e
apresenta as novas táticas e sua descrição:

Tabela 1 – Novas Táticas

conj. Táticas Descrição

Técnicas  de
Tomada  de
Consciência

1.  Mapeamento  de  Recursos
(CHATTY et al. 2013)

Mostra o ambiente de vida de uma comunidade ou grupo, recursos
naturais, instalações sociais e infraestrutura. 

2.  Mapa  de  Mobilidade
(CHATTY et al. 2013)

Mostra  padrões  de  mobilidade  espacial  para  diferentes  grupos
dentro de um subgrupo de área / comunidade.

3. Diagrama de Relacionamento
(CHATTY et al. 2013)

Identifica  quais  são  as  instituições,  organizações,  grupos  e
indivíduos presentes no processo participativo e aponta seu papel
no processo.

4.  Ranking Simples  (CHATTY
et al. 2013)

Serve  para  facilitar  a  definição  de  prioridades  e  a  tomada  de
decisões.  Pode  ser  usado  com  grandes  grupos  de  pessoas  e
consome menos tempo do que outras ferramentas de classificação e
pontuação.

5.  Pontuação  de  Matriz
(CHATTY et al. 2013)

É  uma  ferramenta  pela  qual  determinados  assuntos  são
classificados  em  uma  lista  de  critérios  acordados  por  consenso
dentro de um grupo.

6.  Ranking  de  Preferências
(CHATTY et al. 2013)

É uma ferramenta para definir prioridades entre diferentes opções
disponíveis. Nesse rankeamento, cada item individual é comparado
diretamente  com  os  outros,  de  modo  a  emergir  com  uma
classificação de maior (melhor) para menor (menor).

7.  Ranking  de  Riqueza
(CHATTY et al. 2013)

É uma ferramenta para apoiar uma análise sobre a posição social e
as condições de certos grupos de pessoas locais.

8.  Calendário  Sazonal
(CHATTY et al. 2013)

É  uma  ferramenta  para  explorar  as  mudanças  sazonais  (por
exemplo, clima,  carga de trabalho e disponibilidade de água) ao
longo do ano.

9.  Diagrama  de  Fluxo
(CHATTY et al. 2013)

É uma ferramenta analítica que pode ser aplicada de forma flexível
em diferentes contextos. Ao analisar os problemas, um Diagrama
de  Fluxo  mostra  um  problema  fundamental  no  centro  de  um
desenho, suas causas na parte inferior e seus efeitos no topo.

Técnicas  de
Integração  do
Grupo

10.  Brainstorming  (SLOCUM,
2003)

Consiste  em um período de livre pensamento, que é usado para
articular  idéias,  seguido  por  uma  discussão  mais  rigorosa.  Traz
novas  idéias  sobre  como  lidar  com  um  problema,  já  que  a
atmosfera  de  pensamento  livre  estimula  a  criatividade.  Essa
abordagem  pode  ajudar  a  reduzir  conflitos,  pois  ajuda  os
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participantes  a  ver  outros  pontos  de  vista.  Seu  caráter  informal
auxilia no processo de fazer com que a comunidade se sinta mais a
vontade a participar. Brainstorming é útil para reunir muitas idéias,
antes  do  cenário  análise,  resolução  de  problemas,  tomada  de
decisão ou planejamento.

11.  Café  Comunitário
(SLOCUM, 2003)

É  um  processo  criativo  que  facilita  o  diálogo  colaborativo  e  o
compartilhamento de conhecimento e ideias por meio da criação de
um  ambiente  de  café,  no  qual  os  participantes  discutem
questão ou problema em pequenos grupos em torno das mesas. Em
intervalos regulares, os participantes mudam para uma nova mesa e
um representante da mesa permanece e resume a conversa anterior
para os novos convidados. Assim, as  discussões procedentes  são
fecundadas  com as  ideias  geradas  em conversas  anteriores  com
outros participantes. No final do processo, as principais idéias são
resumidas  em  uma  sessão  plenária  e  as  possibilidades  de
acompanhamento são discutidas.

Técnicas
Abertas

12.  Análise  FFOA  (SLOCUM,
2003)

FFOA  (Forças,  Fraquezas,  Oportunidades,  Ameaças)  vem  do
acrônimo em inglês SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities,
Threats). Trata-se de uma ferramenta eficaz para a auto-avaliação e
avaliação  de  potenciais  futuros.  No  contexto  de  situações
complexas, ajuda a identificar e extrair essas questões, que têm o
impacto mais forte.

13. Entrevista Semi-Estruturada
(SLOCUM, 2003)

É um diálogo informativo e descontraído,  que ajuda a descobrir
informações.  É parcialmente orientado pelo entrevistador, a fim de
descobrir  informações  sobre  tópicos  pré-elaborados.  Pode  ser
conduzido com indivíduos ou grupos.

Técnicas  de
Exploração  de
Ideias

14.  Grupo  Focal  (SLOCUM,
2003)

É  uma  discussão  planejada  entre  um  pequeno  grupo  (4-12)  de
partes interessadas facilitada por um moderador. Isso é feito a partir
de  uma  discussão  estruturada  de  um  grupo  interativo  em  um
ambiente  permissivo  e  não  ameaçador,  que  podem  aindaser
realizados on-line.

15.  Escrita  de  Cenários
(SLOCUM, 2003)

Descrições coerentes de futuros alternativos que refletem diferentes
perspectivas sobre desenvolvimentos passados, presentes e futuros.

16.  Júri  Cidadão  (SLOCUM,
2003)

É um meio de obter informações dos cidadãos sobre as decisões
políticas.  O júri costuma ser composto por 12 a 24 interessados,
que  são  informados  por  várias  perspectivas,  muitas  vezes  por
especialistas chamados de "testemunhas". Os jurados então passam
por um processo de deliberação e subgrupos são formados para se
concentrar em diferentes aspectos da questão. Por fim, os jurados
produzem uma decisão ou fornecem recomendações na forma de
um  relatório  de  cidadãos.  O  corpo  patrocinador  (por  exemplo,
departamento do governo, autoridade local) é obrigado a responder
ao relatório, quer agindo sobre ele ou explicando porque discorda
do documento.

17.  Conferência  de  Consenso
(SLOCUM, 2003)

É um inquérito público centrado em torno de um grupo de 10 a 30
cidadãos  selecionados  aleatoriamente  que  são  responsáveis  pela
avaliação  de  um  tópico  socialmente  controverso.  Esses  leigos
colocam  suas  dúvidas  e  preocupações  em  um  painel  de
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especialistas,  avaliam  as  respostas  dos  especialistas  e  depois
negociam entre si. O resultado é uma declaração de consenso que
expressa  as  expectativas,  preocupações  e  recomendações  dos
participantes. 

18.  Painel  de  Especialistas
(SLOCUM, 2003)

Sintetiza uma variedade de informações (testemunhos, relatórios de
pesquisa,  etc.)  para  fornecer  uma  visão  das  possibilidades  e
necessidades  futuras  para  os  tópicos  em  análise.  Podem  ser
empregados métodos para selecionar e  motivar o painel,  atribuir
tarefas  e  estimular  o  compartilhamento  e  o  desenvolvimento  do
conhecimento. Os participantes do painel devem ser diversos e é
importante  que,  além  das  qualificações  técnicas,  os  indivíduos
envolvidos sejam pensadores criativos que possam trazer pontos de
vista diversos, trabalhar bem em grupos e estejam preparados para
falar  livremente  sem  sentir  que  precisam  representar  um
determinado público e grupo de interesse.

19. Cartas de Bolso (SLOCUM,
2003)

São ferramentas de investigação que usam imagens como estímulos
para  encorajar  as  pessoas  a  avaliar  e  analisar  uma  determinada
situação. Os "bolsos" são feitos de tecido, papel ou papelão e estão
presos a um pedaço de papel ou tecido do tamanho de um pôster.
Linhas  e  colunas  de  bolsos  são  organizadas  em  uma  matriz.
Desenhos servem como legendas para as  colunas de bolsos.  Por
meio de um processo de "votação", os participantes usam o gráfico
para  chamar  a  atenção  para  os  elementos  complexos  de  um
problema de forma descomplicada. 

Técnicas  de
Base
Tecnológica

20.  Campanha  de
Financiamento  Coletivo
(DIALOGOS ELIANA SILVA,
2013)

Elaboração de uma Campanha de Financiamento Coletivo por meio
plataformas  on-lines  que  permitem  diversas  formas  de
contribuições financeiras. Ao contribuir financeiramente, a pessoa
recebem recompensas variadas elaboradas pela comunidade. Essas
recompensas variam desde o nome da pessoa nos agradecimentos
via facebook com foto de uma das famílias beneficiadas e desenhos
elaborados  pelas  crianças  à  almoços  de  agradecimento  na

Fonte: elaborado pelas autora/es

Tenho recorrido a uma metáfora de um francês contemporâneo de Dom Helder Camara e que viveu
no  Brasil  nos  “anos  de  chumbo”,  De  Certeau  (1998,  p.  46-47,  76-77):  ele  discorre  sobre  a
importância de se diferenciar a relação com o saber popular entre o modelo estratégico e o modelo
tático. 

O modelo estratégico (ou polemológico de polemos, guerra) marca o território, contorna ou recorta
um poder  para nacionalizar  a economia,  a  cultura e a  ciência.  Ao ponto que o modelo tático é
marcado pela prática no cotidiano, não pode contar com um próprio seu, nem como uma fronteira
que  distingue  o  outro,  mas  aponta  as  práticas  do  homem  comum  que  buscam  apreender  a
temporalidade, os micro-acontecimentos como passíveis de conversão a sua maneira. 

As formas de participação acima se inserem na lógica do modelo tático. É um processo contínuo,
cujos  métodos  variam  de  acordo  com  o  grau  em  que  eles  envolvem  os  participantes  no
enquadramento  das  questões  e  na  elaboração  dos  procedimentos.  Segundo  Andrade  (2017)  as
técnicas que exigem alto grau de envolvimento apenas devem ser aplicadas em comunidades que
possam oferecer esse retorno, da mesma forma que, em casos de urgência, o processo deve utilizar
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uma técnica capaz de gerar resultado em pouco tempo, como caminhadas com a população para uma
primeira apreensão do espaço.

De fato, no caso este projeto vivenciou esta dimensão de se obter resultados em pouco tempo. Trata-
se do coletivo de mulheres no caso do território da Estrutural-Santa Luzia. Tempos antes  equipe do
projeto FRS recebeu a visita de uma psicóloga interessada em atuar com economia solidária. Ao
longo da entrevista se constelou um interesse comum em desenvolver um microprojeto de saude
mental para economia solidária. 

Sabe-se pela literatura especializada que grande parte das metodologias participativas tem efeito no
ciclo temporal de aproximação, engajamento e motivação em que o fazer junto do trabalho associado
(TA)  ganha  maior  magnitude;  daí  se  segue  uma fase  intermediária  no  qual  o  TA rende  frutos,
satisfação, envolvimento na produção e os conflitos são facilmente contornáveis porque todxs tem
um mesmo objetivo. 

A fase final de todo TA envolver a virada de um ciclo para entrar noutro, o que só acontece se os
resultados  negativos  e  positivos  do  cinclo  anterior  forem  bem  compartilhados.  Este
compartilhamento depende de afetos e desafetos criados ao longo da convivência entre o coletivo
mas  também  de  personalidades  já  adquiridas  de  cada  um/a  (não  sendo  previsível  que  tipo  de
individualidade de cada membro será melhor ajustada ao TA). 

O certo é que este ajustamento deve ocorrer para haja uma virada de um ciclo para outro. Neste
projeto FRS adotamos uma estratégia – a Terapia Comunitária – conduzida pela psicóloga clínica
entre as 13 mulheres do FRS-Sta. Isabel, com as Mulheres Poderosas. A demanda por umapsicóloga
foi sugerida pelo Projeto FRS e prontamente assumida como delas pelo coletivo! 

Relato isto porque a abordagem da clínica inicial geralmente começa com um “contrato terapêutico”,
que foi proposto pela psicóloga. Ao que Valquiria, uma das integrantes pro-ativas do grupo reagiu
dizendo que não gostaria  de  fazer  sozinha;  queira  envolver  todas  as  demais  12 integrantes  que
participariam na medida do possível das sessões aos sábados às 13h. 

E assim as atividades foram realizadas até o ponto em que elas se encontraram pela primeira vez com
a visita da psicóloga no local delas (ver foto na seção Sta.Luzia pag. 96). 

Elas  sentiram esta  necessidade  para  nivelar  expectativas  e  acertas  compromissos  (em torno dos
trabalhos em torno de nove frentes de trabalhos artesanais: tapetes, bolos, salgados, vidros e garrafas
decoradas, tulipas com retalhos; docinhos gourmets; e gestão da Associação delas, combinada com
desenvolvimento de dinâmica própria, e nivelamento do potencial de auto-gestão. 

Descobrimos que o grupo tinha rechaçado uma proposta de segmento comercial de uma padaria de
paes artesanais, pois viram no projeto uma espécie de pronto-socorro do tipo aceitar ou largar; e
recusaram porque perderiam autonomia ganhariam pouco, e por achar “pouco democrático”)39.

De fato, a dimensão cognitiva e de pesquisa da teoria da adequação sociotécnica AST (ver quadro
abaixo)  pode  ser  descrita  como  sucessivos  diagnósticos,  análise  e  pesquisas  com  coletivos  de
trabalho  em busca  do  grau  de  utilização  e  apropriação  cognitiva  e  sociotécnica  de  dispositivos
(técnicas). 

39. Fonte: Entrevistas ao vivo realizadas em 5/3/2021, 15/3/21 e 16/4/21
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Modalidades Heurísticas de Adequação Sociotécnica

Modalidades Objetivos

1.  Qual  o  tipo  de auto  percepção do
uso  de  técnicas  tem  o  sujeito
sociotécnico  popular  associadas  a
percepção de ganho de recursos ?

Avaliar  o  grau  de  utilização  de  saberes  e  fazeres
envolvendo técnicas desde as mais simples, até a mais
complexa  numa  comunidade  por  meio  de  tecnologias
convencionais adaptadas.

2. As práticas do sujeito sociotécnico
tem  se  constituído  em  aprendizagem
coletiva?

Julgar  se  a  ampliação  do  conhecimento  do/as
trabalhador/as,  assim  como  melhoria  dos  aspectos
produtivos  no  aperfeiçoamento  de  fases  de  produção,
cadeia  produtiva,  concepção  dos  produtos  e  processos
tem se constituído de forma coletiva.

3.  Há  caso  ou  casos  de  sujeitos
sociotécnicos  com ações  efetivas,  ou
potenciais  de  revitalização  ou
reconversão  de  máquinas  e
equipamentos?

Avaliar como a comunidade ou coletivo de trabalho se
envolve com a manutenção da vida útil das máquinas e
equipamentos.  Além  disso,  essa  modalidade  visa
identificar  (1)  como  se  dá  a  apropriação  nominal  das
máquinas  (elas  são de alguém,  ou do coletivo?)  e  (2)
como o conhecimento dos aspectos produtivos, por parte
do trabalhador, é ampliado.

4.  Como  o  sujeito  sociotécnico  faz
quando  precisa  fazer  ajuste  do
processo  de  trabalho  com  mudanças
de  pessoas,  postos  de  trabalho,
remunerações?

Analisar  a  capacidade  de  adaptação  da  organização
desde  o  processo  trabalho  à  forma  de  propriedade
coletiva  dos  meios  de  produção  (pré-existentes  ou
convencionais).

5.  Como  age  o  sujeito  sociotécnico
diante da necessidade de proceder ao
incentivo  à  busca  de  alternativas
tecnológicas?

Ponderar  como  o  coletivo  emprega  tecnologias
alternativas  às  existentes  visando  a  autogestão,
identificando  quem  fará  a  busca  e  a  seleção  de
tecnologias existentes e como será feita a adaptação da
organização do processo de trabalho.

6.  Como  o  sujeito  sociotécnico
interage com o coletivo para resolver o
problema  da  incorporação  de
conhecimento  científico-tecnológico
existente?

Avaliar a capacidade de adaptação da organização desde
o processo trabalho à forma de propriedade coletiva dos
meios de produção (pré-existentes ou convencionais).

7.  Como  o  sujeito  sociotécnico  e  o
coletivo tem resolvido o problema da
incorporação  de  conhecimento
científico-tecnológico existente?

Analisar como o coletivo tem incorporado processos de
mudança  sociotécnica  na  comunidade  que  tende  a
demandar o apoio de centros de P&D ou universidades,
e implica na exploração da fronteira do conhecimento,
quando as adaptações anteriores se esgotam. 
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Conforme introdução teórica  (seção 1) os laços de solidariedade necessários para a formação da economia
solidária  acontecem  por  motivos  diversos  que  podem  se  expressar  em  relações  vicinais,  familiaristas,
identitárias (ligadas a movimentos sociais, a pertencimento local, étnico, a um sentimento de classe, etc.) ou
de trabalho. 

São relações de comunhão e de união que facilitam a organização de ações em torno de um objetivo
comum,  e  o  que  constitui  sua  característica  única  e  irrevogável  da  racionalidade  específica  dos
empreendimentos solidários, o que a diferencia das outras economias (GAIGER, 2007). 

As situações que se apresentam com relação ao estado da arte da solidariedade de um grupo em
específico são diversas e variáveis tanto quanto a natureza humana. Para que os projetos de economia
solidária gerem frutos são necessárias metodologias ativas e participativas de trabalho em grupo que
lidem com a diversidade e heterogeneidade dos indivíduos bem como pedagogias que compreendam
a diversidade de saberes e contribuições de conhecimento que cada sujeito tem a ser disponibilizada. 

Por esses motivos, alguns autores (ARRUDA, 2019) colocam como uma das características básicas
da  economia  solidária  a  autogestão  e  a  deliberação  democrática.  A autogestão  surge  dentro  da
organização produtiva do trabalho como oposta à figura do patrão. 

Nesse sentido, a empresa solidária é gerida pelos seus trabalhadores que têm poder de voz e de
decisão. Uma organização de funções e atividades se faz necessária assim como uma “educação para
a  autogestão”  com  espaços  de  formação  e/ou  atividades  que  fomentem  valores  coletivos,  de
valorização do grupo, de mutualidade e reciprocidade. 

Nesse sentido, o que se dá normalmente, sem que seja planejado ou elaborado teoricamente, da-se a
incorporação  de  mais  um ou  dois  membros  do  coletivo  “para  dar  conta  do  recado”  diante  de
demandas  de  produção  ou  serviços  numa  fase  de  alta  do  ciclo  da  economia  local;  ocorre
naturalmente a substituição do que seria  necessário ou ideal  – geração de um posto de trabalho
assalariado - para a geração de um ou dois postos de trabalho associado (ARRUDA, 2019). 

 Ou seja, ainda que a organização do trabalho não se dê formalmente por uma associação constituída
por CNPJ, a filosofia do trabalho é associativa. São necessárias técnicas de trabalho em grupo para
que a empresa solidária possa garantir seu funcionamento e operacionalização. Entre outras, técnicas
de tomada de decisão, de expressão pessoal, de gestão de conflitos e de desenvolvimento do trabalho
coletivo, em geral. 

Exemplos dessas técnicas são as deliberações via assembleias gerais, a marcação do tempo de fala e
exposição,  a  pactuação  sobre  regras  de  comportamento  nos  espaços  coletivos,  o  registro  e
sistematização  das  reuniões,  registro  de  tarefas  e  encaminhamentos,  a  formação  de  comissões
gestoras  para  a  designação  de  tarefas,  a  eleição  de  representantes  e  lideranças  para  comandar
processos,  entre  outros.  É  importante  considerar  que  é  necessário  romper  com  uma  lógica
individualista e competitiva de trabalho que nos é geralmente legada pela cultura organizacional das
relações de produção capitalistas. 

Por isso, o aspecto educacional dos projetos e da formação direcionados a valores coletivos são importantes
dentro  de  projetos  da  economia  solidária,  para  o  funcionamento  do  princípio  democrático  do  trabalho
associado e para a criação de outra cultura produtiva: 



271

“Há, neste sentido,  uma ruptura com formatos tradicionais de planejamento e de
ação – com decisões tomadas de “cima para baixo” – tendo a economia solidária
uma horizontalidade  nas  ações,  o  que  acaba por  garantir  a  participação de  um
conjunto de atores sociais” (ARRUDA, 2019, p. 83). 

Entendendo a dimensão desafiadora de se trabalhar na contramão do  status quo da cultura da organização
produtiva, os espaços de pesquisa-ação, de pesquisa participativa, as metodologias pedagógicas e as oficinas
de formação ganharam um espaço fundamental enquanto instrumentos de execução e realização das situações-
laboratórios ou piloto,ou experimentos no Projeto FRS.

* * * 

As  metodologias  exigem  métodos  de  trabalho  participativos;  mas  não  estão  dissociados
hermeneuticamente  do  conhecimento  socio-antropológico  dos  sujeitos  da  ação.  Por  meio  de
processos  participativos  e,  com  escuta  ativa  das  demandas  e  reivindicações  da  comunidade,  a
parametodologia (metodologia com hermenêutica) busca aproximar o grupo ou coletivos do que é
as bases da participação expandida: saber e poder tomar decisões que dizem respeito à distribuição
de poder político e ao exercício da democracia local; trata-se do que tem sido colocado como a
relação  entre  sujeito  e  verdade  (FOUCAULT,  2010),  ou  seja,  como  os  participantes  vivem  a
experiencia em determinado tempo e espaço e como ela vem acompanhada de práticas interações e
discursos que variam. 

Um diálogo direto com o Grupo Periférico, conforme mencionado, um dos parceiros do projeto, se
estabelece  porque  sua  abordagem  etnometodológica  se  aproxima  do  que  definimos  como
parametodologia pois lança mão de  processos de envolvimento de estudantes de nível superior com
trabalhos finais de graduação e mestrado como projetos de extensão na comunidade para gerar um
campo de legitimação de saberes e conhecimento acerca dos sujeitos que reconstroi aspectos tanto da
realidade  do  estudante  (no  seu  campo  de  trabalho  universitário)  quanto  abarca  o  discurso  que
desperta a participação ativa de sujeitos da comunidade. 

O intento é que o(a) pesquisador(a) atue como um(a) mediador(a), um técnico capaz de produzir um
conhecimento junto e com a comunidade e que sirva a mesma; não importa tanto se está ou não
correto este estudo. 

Claro que o que ele pode provocar é um novo estado de compreensão dos sujeitos sobre as próprias
comunidade e que dentro do projeto,  foi  utilizado como instrumento para dialogar com o poder
público. 

Essa fase ainda se dá através de instrumental metodológico; ela promove uma dupla troca de saberes,
entre  estudantes  e  comunidade,  o  que  permite  depreender  do  contexto  comunitário  os  saberes
oferecidos pelos sujeitos em questão. 

Dessa forma,  surge como consequência do uso das metodologias  participativas  e  de técnicas  de
pesquisa ativa a metametodologia: somente se houver uma relação pro-ativa entre sujeito e verdade
haverá potencialidades de cada sujeito individualmente aumentar a potencialidade coletiva do grupo. 

As técnicas e metodologias participativas não são suficientes embora pressuponham o envolvimento
direto dos sujeitos da comunidade de modo a valorizar seu conjunto de crenças, sentidos, opiniões e
saberes. 
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Já na fase avançada da  parametodologia,   busca-se de forma geral  organizar  e/ou evidenciar  a
situação em que a comunidade se encontra; o corpo coletivo dessa comunidade é formado por esses
sujeitos, as instituições, órgãos, parceiros apoiadores dessa comunidade, entre outros. Isso serve a
objetivos distintos – levantar quais são as demandas comunitárias, as necessidades para se colocar
microprojetos em funcionamento, o que existe e o que está ausente como apoio e infraestrutura, etc.
Nesta ordem, o fracasso de caso a caso pode ser uma maneira de detectar erros.

* * * 

(…) A  disciplina  como  autoritarismo  pode  se  converter  em  uma
“aprendizagem da ignorância” e em um freio ao enriquecimento das
especialidades e da cultura geral. E mais:  amiúde com o pretexto de
lutar contra a indisciplina e pelo rigor,luta-se contra a interdisciplina
e contra as  especialidades interdisciplinares  que permitem alcançar
maior rigor no conhecimento de relações opressoras e maior eficácia e
ativação das relações e dos vínculos libertadores”. (Pablo Casanova.
As novas ciências e as humanidades – da academia à política. Pag. 15)

Para finalizar, algumas notas teórico-metodológicas para futuros aprofundamentos coletivos:

1. O Projeto Fundos Rotativos Solidários foi um dispositivo útil para atuar como laboratório
de experimentações, vivências e elaborações político-cognitivas com trabalhadores e povo
dos  territórios  visados;  possibilitou  colocar  em  campo  aspectos  correlacionados  nos
territórios com diferentes sujeitos das mesmas questões vitais para a reprodução da força de
trabalho  (subocupações,  subempregos,  desemprego,  trabalho  associativo,  exclusão  social,
desigualdade,  falta  de  acesso aos  bens  públicos).  Como dispositivo nos  levou à vivência
(ainda que restrita devido a pandemia) com uma pluralidade de sujeitos e novos atores que
entram em cena para colocar suas experiências de resistências, libertação, lutas vinculadas ao
seu  dia  a  dia  no  território  e  no  quadro  regional  -   mas  também  que  nos  remetem
obrigatoriamente para a escala nacional e das tendências mundiais. 

2. A proposta dos Estudos CTS associados a criação de um curso de RESIDENCIA CTS se
insere nesta problemática de lidar com sistemas complexos. Seu tratamento pode receber um
tratamento conservador, ou abordagens do pensamento crítico. Em ambos os casos o território
nos permite abrir a perspectiva para uma dimensão síntese para as relações da universidade
com a base social cuja formulação devemos a Pablo Casanova (2006): a citação em epígrafe
nesta  fase  final  esclarece  um  ponto  chave  que  são  as  debilidades  da  disciplina  como
autoritarismo que pode se convertem em ignorância. 

3.  Casanova elaborou os  fundamentos  do  que  denomina  de  interdisplina (CASANOVA,
2006:). Ela busca novas formas de combinação e interseções entre vários campos e sentidos
para o conjunto articulado entre as ciências, as técnicas, as artes e as humanidades. Propõe
analisar a chegada na época contemporânea de algo como uma busca de unidade entre ser e
saber  marcada  pelos  sistemas  complexos  orientados  por  objetivos.  Daí  propor  uma
interdisplina de sistemas complexos. A interdisciplina, diz Casanova, é muito mais do
que  uma  transação  acadêmica;  corresponde  ao  vínculo  das  disciplinas  científicas  e
tecnológicas  (2006:21).  Passamos de uma epistemologia  do criado (na natureza e  na
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sociedade)  para uma heurística da criação que implicou (no Séc.  XX) usar modelos
matemáticos  para  explicar  a  criação  de  novas  realidades  (a  teoria  da  ignorância
substituida pela da informação).  Emerge a noção de que a ciência teria melhor futuro se
operasse pelo princípio “conhecimento por objetivos” por meio de técnicas para alcançar
objetivos (Norbert  Wiener  apud CASANOVA, 44-45).  Ao mesmo tempo,  para Casanova,
haveria uma essência da ação revolucionária na capacidade de gerar diálogo entre campos e
situações, corpos e sistemas antes isolados. Por esta via, Casanova propõe a totalidade da
interdisplina com bases para um projeto viável de transição anti-sistema “rumo a um mundo
menos inumano”. (118).

4.  As  ciências  da  complexidade  ou  das  novas  ciências  ultrapassaram  o  problema
epistemológico  da  organização  do conhecimento;  estão  se  direcionando  rapidamente
para o problema epistemológico do conhecimento da organização (da programação, do
planejamento,  da articulação entre  o  planejado e  executado no curto,médio  e  longo
prazos – 2006:122). Constata que o conhecimento pode ser privatizado; neste caso as novas
ciências tem se tornado tecnociências a serviço das corporações (p. 128) que controlam para
impedir que vençam movimentos alternativos, ou cumpram objetivos mínimos. 

5. Tratamos aqui neste projeto FRS de um sistema complexo que revela contradições. Uma
delas  foi  considerada  como  problemática  central:  o  surgimento  de  formas  anômalas  de
ocupação,  trabalho e  rendimento nesta  pesquisa abordadas como PAES,  população ativa
economicamente subocupada se traduz como condições de vida e de reprodução social
de formas de dominação que submetem a maioria da sociedade (70%) a permanentes
condições  históricas  de  exploração-distribuição/desigual-exclusão  do  trabalho,  do
emprego e do salário. 

6.  Na  parametodologia RESIDENCIA CTS aqui  proposta  neste  projeto  (metodologia  +
hermenêutica)  rompe-se  a  divisão  rígida  entre  sujeito  e  objeto,  razão  acadêmica  e  razão
prática; rompe-se o autoritarismo e o afeto passivo do comando-e-controle da disciplina -  que
é responsável pelo aprendizagem da ignorância, e freio ao enriquecimento das especialidades
e da cultura geral. Aqui convem precisamente situar o pensamento crítico diante das novas
ciências: invertendo ainda mais profundamente as tendências acima, Casanova propõem que
sejam construídas relações de confiança para assegurar a co-determinação e co-gestão nos
movimentos  alternativos,  uma  espécie  de  “acordo  dos  Apóstolos”  (segundo  o  qual  eles
asseguraram a positividade e o reconhecimento da figura de Cristo,  o que inverte o problema
de saber quem veio primeiro, Cristo ou os Apóstolos; 2006:137). Este paradoxo nos remete a
sinergética, e a inteligência artificial de coletividades (que foram abordados neste relatório de
diferentes perspectivas e dados). Dai ocorre uma bifurcação entre a perspectiva conservadora
e a perspectiva do pensamento crítico diante dos sistemas complexos. 

7. Na perspectiva conservadora as contradições dos sistemas complexos não são consideradas
centrais; poucas vezes são consideradas para questioná-lo; há uma tendência  de conservá-lo,
melhorá-lo e se postulam reestruturações que não acabam com os objetivos essenciais do
sistema. Exclui-se objetivo ou reestruturação que tenda a diminuir a força ou a acabar com a
sobrevivência do sistema (...)quando as relações de dominação se vinculam às de exploração
(…) as  as  relações  aparecem desligadas  das  lutas  de  libertação  dos  trabalhjadores  e  dos
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povos,  termos  que  se  consideram  ideológicos  ou  utópicos  no  sentido  pejorativo  destas
palavras.  O  científico  consiste  em  não  se  vincular  ao  sistema  emergente  alternativo”
(CASANOVA,  2006:146-147).  Os  tecnocientistas  pretendem  que  seus  conhecimentos  e
crenças sobre a tecnologia e a ciência , assim como os resultados de seus métodos e técnicas
de trabalho e comunicação, sejam os únicos que podem ser qualificados de científicos. Isto
obviamente é falto: as pesquisas das novas ciências sobre o emergente tem avançado muito,
mas na maioria dos casos não colocam problemas que só o pensamento crítico torna seus
(passim 148). 

8. A perspectiva do pensamento crítico sobre os sistemas complexos procura ter uma posição
oposta (…) introduz níveis teóricos e metodológicos mais altos para estudar a relação entre as
contradições  e  a  dialéctica;  o  pensamento  crítico  reconhece  um  de  seus  principais
antecedentes a crítica da economia política do capitalismo de Karl Marx, o qual também
submete  a  críticas  (…);  apesar  de  diferenças  internas,  o  pensamento  crítico  propõe uma
oposição científico-política às tecnociências do sistema dominante. Seu campo de trabalho e
sua contribuição para o conhecimento do sistema dominante, como sistema desigual e sistema
histórico, fortalecem suas diferenças em relação aos intelectuais conservadores do sistema,
sobretudo  quando  as  correntes  do  pensamento  crítico  propõem,  mais  do  que  políticas
alternativas que reformem o sistema dominante,  alternativas que imponham ou construam
outro  sistema.  (…) O pensamento  crítico  faz  isso  a  partir  de  sujeitos  em formação  que
buscam construir sistemas universais (universalistas) que os tecnocientístas consideram “anti-
acadêmicos” (idem p. 148). Apesar das imensas contradições do pensamento crítico, ele tem
um legado e uma posição que lhe permitem aprofundar os vínculos das contradições e da
dialéctica, da dominação, da apropriação, da exploração, da distribuição e da exclusão (idem.
Pag. 150). 
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ANEXO -  USO DOS TERMOS TÉCNICOS PELO PROJETO FRS

1) Adequação sociotécnica: a dimensão cognitiva e de pesquisa da teoria da adequação sociotécnica
pode ser descrita como sucessivos diagnósticos, análise e pesquisas com coletivos de trabalho em
busca do grau de utilização, apropriação cognitiva e sociotécnica de dispositivos (técnicas). Leva em
conta a trajetória sociotécnica do grupo, a qual apresenta uma identidade própria, algo como se fosse
uma impressão digital que expressa o estado real que envolve desde o uso simples de técnicas, ou
frustradas tentativas de apropriação por pequeno grupo, ou grandes coletivos preocupados em utilizar
componentes  e  dispositivos  técnicos  enquanto  parte  da propriedade compartilhada dos  meios  de
produção.

2)  Ciências  sociais  como  instrumento  teórico-prático:  as  contribuições  das  Ciências  Sociais  e
Humanas  tornam-se,  então,  necessárias  para  minimizar  os  efeitos  negativos  desse  cenário  ao
buscarem uma nova noção de cidadania sociotécnica. Esse novo conjunto de fundamentos e visões é
o resultado articulado da inclusão sociocultural, educativa e produtiva com conhecimentos técnicos.
Nos países  ibero-americanos essa  tendência  contemporânea  mais  ampla  de  revisão  das  Ciências
Sociais  e Humanas sobre o construtivismo social  da tecnologia é  conhecida como o movimento
Ciência Tecnologia e Sociedade – CTS.

3)  Fundo  Rotativo  Solidário:  Trata-se  de  um  dispositivo  que  poder  acionar  uma  série  de  sinapses  e
comunicações entre os microprojetos individuais, coletivos, de segmentos e grupos maiores. É um elemento
unificador  entre os  microprojetos e  as  famílias  – utilização do microcrédito através  de Fundos Rotativos
Solidários como estimulação ao trabalho associado – que vai sendo constituido como experiencia de tentativa
e  erro.  Em  linguagem  parametodológica,  dispositivo  em  que  a  pesquisa  e  o  aprendizagem  constituem
referenciais máximos para os sujeitos sociotécnicos populares.

4) Inovação tecnológica: a inovação tecnológica é sempre de caráter empresarial, entendida como o
oposto de adequação sociotécnica, e destinada a captar novas práticas, abordagens e intervenções a
fim de possibilitar a geração de umproduto minimo de comercialização efetiva que poderá gerar
alguma transformação na rentabilidade de uma empresa, poertanto ter efeito econômico.

5) Neodesenvolvimentismo: em oposição a visão neoliberal ou liberalismo radical, a abordagem do
neodesenvolvimentismo tenta demonstrar a possibilidade de conciliar crescimento econômico com
desenvolvimento social sob a ótica e a ação das inversão públicas governamentais e de empresas
estatais  articuladas  por  planos  de  desenvolvimento  economico  sociais  que  mobiliza  empresas
privadas (ou públicas) chaves em cada segmento ou cadeia de produção e serviços que se deseja
dinamizar. 

6)  Pesquisa-Extensão-residencia:  tríade  que  mobiliza  o  grupo  de  pesquisa  “Periférico,  trabalhos
emergentes”  por  meio  de  metodologias  ativas  e  de  inclusão  social  têm  participado  do
desenvolvimento de tecnologias sociais com comunidades no âmbito de projetos de urbanismo e da
arquitetura, utilizando-se dos Trabalhos Finais de Graduação, dissertações ou teses como Projeto de
Extensão. São experiências vividas como um processo de construção social de forma a promover
uma dupla troca de saberes: entre estudantes e comunidade, e entre esta comunidade e universidade
para atender às demandas sociais daquele grupo e identificar as potencialidades locais.

7) Público-alvo:  serão foco de atenção dos microprojetos  os núcleos familiares em condições de extrema
vulnerabilidade socioambiental, subemprego & desemprego. O grupo dos 21 formadores/mediadores/as será o
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público  alvo,  e  os  núcleos  de base familiar  (NBF)  serão o  público-beneficiário  nos  territórios.  Em cada
território são selecionados e acompanhados 10 núcleos de base familiar para desenvolvimento de experiências
com economia popular, de vizinhança ou solidária.

8)  Tecnologia  Social:  o  desenvolvimento  de  TS  deve  ser  compreendido  como  um processo  de
concepção coletiva a partir da correlação de diversos elementos com características e competências
diferentes que tendem a uma estabilização conjunta por meio de arranjos híbridos,  nos quais os
elementos tecnológicos e sociais estão indissociavelmente misturados, a tecnologia social tem sido
realizada por pessoas que sentem algum tipo de desconforto em relação à tecnologia convencional ou
a situações que envolvem ou propiciam a sua concepção. 

9) Trabalho associado como consciência de classe e de consciência identitária que provoca relações
vicinais, de entendimento mútuo quanto à tessitura social em que os atores estão inseridos; trata-se
de  um  campo  de  possibilidades  a  serem fomentadas  pelos  microprojetos  entre  os  grupos  familiares  no
CADUNICO e o público-alvo ligados aos movimentos sociais/populares, para realização de formas de auto-
gestão através de experiências com tecnologia social.   

11)  Urbanismo  participativo:  a  participação  da  população  local  nas  decisões  dos  processos
construtivos (autoconstrução) da cidade e no desenho urbano de equipamentos coletivos e moradia,
funções e atividades revistas no território constitui um aspecto do que se convencionou chamar de
urbanismo participativo. Isso faz com que a participação carregue uma ideia de esperança ou de
possibilidade de mudar as prioridades dos investimentos e de ação do Estado para o atendimento das
demandas da população no que diz respeito ao uso e aproveitamento do seu território urbano. 

12) Processo participativo: O processo participativo demanda o compartilhamento do conhecimento
e do entendimento de que questões entre o grupo devem ser tratadas de forma horizontal. Técnicas de
participação comunitária podem ser agrupadas em seis conjuntos, a saber: (a) técnicas de tomada de
consciência – nas quais há um viés pedagógico de mostrar a comunidade o contexto em que se
inserem; (b) técnicas indiretas – representadas em sua maioria pelos questionários e pesquisas nos
quais não há interação direta com a comunidade; (c) técnicas de interação de grupo – referentes às
atividades que buscam a integração e interação do grupo, fortalecendo o mesmo;  (d) técnicas abertas
– ações sem um fim previamente definido e que podem gerar resultados inesperados; (e) técnicas de
exploração de ideias (brainstorming) – busca de desenvolvimento de um pensamento coletivo através
do levantamento de várias ideias presentes no imaginário coletivo de uma comunidade; (f) técnicas
de base tecnológica – o uso de recursos tecnológicos como a internet, redes sociais e o mapeamento
virtual como forma de ampliar a participação.
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