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Vivemos numa época marcada pelo avanço da infra-estrutura tecnológica,

especialmente a informática e as comunicações, e dos fluxos de riquezas e

informações, em escala nunca antes vista. Sabemos que, hoje, a distribuição

dos benefícios deste avanço é desigual e excludente. Ao mesmo tempo, reco-

nhecemos o impacto dessa revolução tecnológica na criação de novas formas

de organização, especialmente em torno de redes baseadas na troca e na cola-

boração. Nelas, o conhecimento, em vez de ser um recurso escasso e alvo de

disputa, é um bem que quanto mais se partilha, mais se recolhe. Essa visão

abre imensas possibilidades de pensar um outro desenvolvimento, favorável

à formação, à pesquisa, à criatividade, à inovação democratizadas. Mas como o

papel do conhecimento é compreendido e incorporado pelas pessoas e orga-

nizações da sociedade?

Esta edição da revista Conhecimento – Ponte para a Vida toma essa ques-

tão como ponto de partida. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva alimenta o

debate, ao declarar no discurso de posse do segundo mandato, em 1o de janei-

ro de 2007: “Um país cresce quando é capaz de absorver conhecimentos. Mas

se torna forte, de verdade, quando é capaz de produzir conhecimento”. Procu-

ramos saber de diversas organizações da sociedade civil organizada como esta

afirmação se reflete no seu trabalho e o que acreditam ser a sua contribuição

para efetivar um cenário onde a produção de conhecimento esteja integrada

com o desenvolvimento, como duas dimensões do mesmo processo.

O painel que resultou desta consulta torna-se o fermento para os outros

relatos e discussões da revista. Nas páginas a seguir, apresentamos o projeto

político-pedagógico do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra volta-

do à agroecologia, a proposta de uma rede que visa a incentivar as tecnologias

sociais no estado do Paraná – aproximando empresas, universidades e organi-

zações da sociedade civil –, o diálogo com o secretário de Ciência e Tecnologia

para a Inclusão Social (Ministério da Ciência e Tecnologia), a política pública de

geração de trabalho e renda no município de Osasco (São Paulo) e o alerta do

Instituto Ecoar para as mudanças climáticas, chamando à ação local e global.

Queremos dar visibilidade aos métodos, técnicas, produtos e processos

capazes de responder, com eficácia, aos graves problemas sociais do país e

compreender, cada vez mais, o papel do conhecimento como motor de trans-

formações. Estamos trabalhando nesta direção e chamamos pessoas e institui-

ções a colaborar, na esperança de que este trabalho repercuta e alimente a

reflexão, novas práticas e projetos. Boa leitura!

Irma Passoni, gerente executiva do Instituto de Tecnologia Social

E D I T O R I A L
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Esta afirmação foi feita pelo
presidente Luiz Inácio Lula da
Silva, durante o discurso de
posse do segundo mandato,
no início deste ano.
“Para isso é fundamental
valorizar todos os níveis de

”Um país se torna 
capaz de produzir 

A Abong existe principalmente
para possibilitar a construção e o for-
talecimento de um campo político de
suas 270 afiliadas, o que envolve pro-
dução, acesso e difusão de informa-
ções e conhecimentos. Através de
seminários, oficinas, site e publica-
ções, buscamos dar conta de temas
fundamentais na pauta das ONGs e
para as experiências de tecnologia
social. Estas tecnologias são produzidas há,
pelo menos, quatro décadas no Brasil. Há um
acúmulo de construção metodológica, que
as organizações da sociedade civil poderi-
am capitalizar mais, mostrar que o que fa-
zem é produção de conhecimento.

Há necessidade de uma mudança social
profunda. Quando os projetos deixarem de
ser pontuais para serem permanentes, com
o trabalho que elas estão fazendo, constru-
indo conhecimentos com a população,
quando isso for reconhecido como Ciência
e Tecnologia, esse campo, que ainda é res-
trito, começa a se abrir. Conforme as orga-
nizações não governamentais (ONGs) se ve-
jam mais como produtoras e disseminadoras
de tecnologias sociais, ampliam-se as con-
dições de mobilização e a capacidade de
sinergia entre instituições diferentes, além de

nosso sistema educacional,
sem exceção, fortalecer a
pesquisa pura e aplicada,
consolidar a incorporação e o
desenvolvimento de novas
tecnologias”, enfatizou.
Também se comprometeu a

acabar com a falsa oposição entre
saberes acadêmico e popular. Por-
que as ONGs também recebem pe-
didos de pesquisa e entrevistas, pes-
soas que estão fazendo mestrado e
doutorado colhem essas informa-
ções e elas viram saber acadêmico.

O que ressaltamos é que, quando
uma organização faz concessões ao
extremo, perde na comunicação po-

lítica. É a sustentabilidade política de um cam-
po de organizações que está em jogo, não só
a financeira. Nesse sentido, a Abong incenti-
va o debate sobre o marco legal. Para nós, o
termo terceiro setor desagrega porque é feito
por exclusão: tudo que não é empresa no
sendo estrito e não é órgão governamental
vai parar no terceiro setor. Essa miscelânea
precisa ser clarificada, definindo a ligação des-
sas organizações com o interesse público. Isso
é primordial para aprimorar a qualidade dos
trabalhos, que devem ser desenvolvidos em
parceria, não como subcontratação ou tercei-
rização. Já os espaços de participação como
conselhos e conferências representam um
avanço. É papel do governo dar seqüência
ao conhecimento produzido nesses espaços.

www.abong.org.br

Ricardo Mello, diretor da Associação Brasileira de
Organizações Não Govenamentais (Abong) – Regional Sudeste
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forte quando é
conhecimento”

incentivar a criação de políticas
públicas, “consultando a
opinião da sociedade
organizada em Conferências
Nacionais, Conselhos e Foros”.
Perguntamos a organizações da
sociedade civil, que atuam em

A ASA é uma articulação com
mais de 700 organizações e gru-
pos que objetivam a construção de
um semi-árido viável e digno, ten-
do como principio básico a
assertiva de que os povos desta
região são capazes de produzir e
produzem conhecimentos para o
seu desenvolvimento. Um povo que não quer
e não pode viver de esmolas nem de assisten-
cialismos. O que falta é serem valorizados.

Nós, da ASA, optamos por partir de prá-
ticas já desenvolvidas e testadas pela popu-
lação, e ajudamos a sistematizá-las. Quando
isso acontece, as comunidades e as pessoas
não apenas fazem, mas refletem sobre o que
fazem e constroem conhecimentos. Assim,
podem irradiá-los, questiona-los, modifica-
los, propô-los enquanto política pública.
Essa metodologia foi a chave, por exemplo,
das experiências com a construção de cis-
ternas, hoje transformadas em política públi-
ca sob o controle da sociedade. As múltiplas
tecnologias de captação da água para con-
sumo humano e produção, os modos de pla-
nejar a propriedade e o plantio, as práticas
de combate à desertificação, as experiências
agroecológicas estão aí, a demonstrar a ca-

pacidade da população de inventar,
criar, produzir conhecimento e
tecnologia, resistir e continuar viva.

Uma tarefa nossa, das organiza-
ções da sociedade civil, é propor
estes processos como políticas pú-
blicas, buscando principalmente
garantir seu controle social. O pa-

pel da academia, da extensão, dos técni-
cos não é substituir os sujeitos, mas ofere-
cer-lhes o suporte de que necessitam para
construir estes processos. Já um governo
democrático teria de abraçar essa caminha-
da da população, incentivando dois
movimentos: a) assumi-los gradativamente
enquanto políticas, tendo, contudo, o cui-
dado de que execuções apressadas não
descaracterizem os processos construídos
pela sociedade civil; e b) incentivar e co-
brar de suas universidades e escolas que
se abram a este tipo de conhecimento, que
o difunda, aperfeiçoe, debata e desenvol-
va. Teríamos, assim, a rede de pesquisa,
ensino e extensão ligada a processos das
comunidades, produzindo juntas conheci-
mentos para o desenvolvimento.

www.asabrasil.org.br

Naidison Baptista, coordenador da Articulação no Semi-Árido Brasileiro
(ASA) na Bahia

diversas frentes, como estas
afirmações repercutem no seu
trabalho e o que acreditam ser
o seu papel e o do poder
público para o desenvolvimento
do país. Confira os principais
trechos.
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A Rede GTA re-
conhece e valo-
riza o conheci-
mento e as for-
mas de organi-
zação das popu-
lações tradicio-
nais da Amazô-
nia Brasileira,

agregando mais de 60 instituições. Os ribeiri-
nhos, por exemplo, procuram disciplinar a
pesca, a caça de subsistência, de animais sil-
vestres, o uso do solo em suas florestas co-
munitárias, e reconhecem a importância da
vegetação de várzea. O movimento de pre-
servação dos lagos tornou-se uma de suas
maiores contribuições para a conservação da

Sila Mesquita, coordenadora do
Grupo de Trabalho Amazônico
(GTA) – Médio Amazonas, e
Agnaldo Queiroz, coordenador do
projeto Certificação
Socioparticipativa do GTA

natureza, incorporando a sabedoria popular.
Ele vai além do ordenamento da exploração
dos recursos pesqueiros e se refere a um con-
junto de práticas de preservação que se tor-
nou um marco na história da Amazônia. A
Rede GTA, em 15 anos de existência, tem bus-
cado formas de conservação da natureza
como esta, seja através de relações de ajuda
mútua entre as bases (especialmente as co-
munidades), da reciprocidade e das vanta-
gens do uso exclusivo de recursos locais, seja
da pressão política.

Acreditamos que os movimentos sociais
têm um papel fundamental na proposição
de políticas públicas voltadas às comunida-
des e adequadas a sua realidade, criticando,
dialogando e contribuindo com sugestões
de temas e programas para sua efetivação.
O papel do governo é consolidar e imple-
mentar as políticas, levando em conta as su-
gestões advindas das camadas populares. En-
tendemos que os recursos públicos não po-
dem se perder no emaranhado das esferas
institucionais, chegando na ponta de forma
minguada e insuficiente para a efetivação de

Edgar Aparecido de Moura,
formador nacional da Associação
Cultural dos Agentes de Pastoral
Negros do Brasil (APNs)

O conhecimen-
to para nós,
APNs, é uma re-
lação dinâmica
de transmissão
e troca, e sua di-
fusão pode ser

feita através de novas tecnologias, entendi-
das aqui numa visão ampliada, que vem sen-
do desenvolvida pela sociedade civil orga-
nizada. A Associação Cultural dos APNs bus-
ca difundir esse conhecimento através de
projetos nos 19 estados onde atua, em áre-
as como agricultura orgânica nas terras de

comunidades quilombolas da Bahia, gera-
ção de trabalho e renda de forma coletiva,
fortalecendo a economia solidária em São
Paulo, difusão e troca de conhecimentos
com o uso das tecnologias da informação e
comunicação, com o projeto Ciranda Afro,
desenvolvido na Bahia, Espírito Santo, São
Paulo e Minas Gerais, e políticas de ação afir-
mativa em educação nos demais estados.
Atualmente, nosso desafio é garantir a so-
berania e segurança alimentar, fazendo um
paralelo entre as novas tecnologias e as uti-
lizadas pela ancestralidade. A missão dos
APNs é trabalhar fé, cultura e política, des-
tacando a troca de conhecimento junto com
a religiosidade.

Na nossa avaliação, o governo pode ter
respostas positivas, entretanto, a socieda-
de civil necessita pressioná-lo e fiscalizá-lo
para que as propostas sejam realmente exe-

DEBATE
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políticas. Ressalta-se aqui a continuidade
da participação popular nos diversos es-
paços políticos de discussão, o que, em
síntese, subsidia o governo na proposi-
ção de políticas e a errar menos. Na área
ambiental, o governo precisa entender e
aceitar que quem vive na Amazônia,
como exemplo de um bioma brasileiro,
detém conhecimento de causa e pode
sugerir políticas para o seu desenvolvi-
mento. Os megaprojetos de desenvolvi-
mento, do passado e do presente, não
levaram e não estão levando em conta
os conhecimentos tradicionais dos po-
vos, pelo contrário, ameaçam a integri-
dade da floresta e, por tabela, as popula-
ções. Queremos, junto com movimentos
sociais e ambientais, órgãos e instituições,
continuar elaborando propostas de polí-
ticas, fortalecendo as alianças institucio-
nais e pautando a construção de uma
agenda comum de defesa dos biomas do
país, no caso do GTA, a Amazônia.

www.gta.org.br

Francisco Barturen,
diretor da Fundação para
o Desenvolvimento de
Comunidades Pesqueiras
Artesanais da Bahia (Fundipesca)

cutadas como políticas públicas. Um
governo que faça valer os direitos cons-
titucionais deve fazer a gestão pública
- este é o seu papel - de forma partici-
pativa e com discussão das prioridades
demandadas pela sociedade civil, lem-
brando das diversidades de etnia, raça
e gênero, a exemplo das comunidades
indígenas, ribeirinhas, caiçaras, quilom-
bolas e outros trabalhadores do campo
que ainda têm muita dificuldade de co-
municação com todas as instâncias do
governo e reivindicam que haja um ca-
nal de diálogo para encontrar solução
aos conflitos fundiários, a erradicação do
trabalho escravo, entre tantos direitos
previstos na constituição federal, que
não são cumpridos.

www.apnsbrasil.com.br

O conhecimento é fundamental para
o progresso, tanto para aquele que o cria
como para aquele que o recebe. Tendo
acesso às fontes do saber (professores
universitários, pesquisadores especialis-
tas, bibliotecas, internet etc.), debatendo
e testando o aprendido, o criador do co-
nhecimento deve estar em uma contínua
tensão-desafio que lhe motive a criar co-
nhecimento, sempre numa atitude de hu-
mildade, de tal forma que, depois do
avanço, conclua que ainda não sabe nada.
Por isso também é importante que a pes-
quisa tenha sempre uma aplicação prá-
tica. No caso da Fundipesca, a tecnologia
tem a função de humanizar os instru-
mentos de pesca e as embarcações: em
lugar de barcos, jangadas e canoas de
madeira sem beliches para dormir, sem
banheiro, cozinha, instrumentos de na-
vegação e segurança, ofereceu embar-
cações com tudo isso, incentivando o
trabalho cooperativo e incorporando ou-
tras tecnologias, por exemplo, caixa
isotérmica, viveiro para isca viva e até
GPS e ecossonda, que tornam as em-
barcações mais produtivas e lucrativas.

Ensinando através de cursos teóricos
e práticos, com carga horária de 300 a 650
horas, procuramos incentivar as comu-
nidades de pescadores artesanais a co-
locar na prática a produção do conheci-
mento e a crescer em eficácia, igualda-
de fraterna e honestidade, estruturados
em organizações que reflitam, pensem
e pressionem o governo. E que dessa
pressão surjam novas políticas justas.

www.fundipesca.org.br
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Marcos Kisil, presidente do
Instituto para o Desenvolvimento do
Investimento Social Privado (Idis)

Fernando Rossetti, secretário
geral do Grupo de Institutos,
Fundações e Empresas (Gife)

É impossível ter uma atu-
ação consistente e susten-
tável de transformação
social sem informação de
qualidade e conhecimen-
to sobre os desafios a se-
rem superados. O Gife
produz e sistematiza, com
seus 101 associados, in-
formação e conhecimen-

to sobre áreas que vão do investimento so-
cial privado (Censo Gife) às organizações da
sociedade civil (pesquisa Fasfil - As Funda-
ções Privadas e Associações sem Fins Lu-
crativos no Brasil, feita em parceria com Ins-

A missão do Idis
se relaciona com
o uso de investi-
mentos sociais
privados para o

beneficio público, gerando uma sociedade
mais justa e sustentável. Este investimento
deveria se voltar para bens e/ou serviços que
atendam necessidades que impeçam o de-
senvolvimento. Por ser limitado, deve ser
estratégico para provocar o maior beneficio
possível, ou seja, buscar eficiência e eficácia.
Não existe a possibilidade de fazer o apoio
descrito sem o uso de conhecimentos exis-
tentes e a busca de novos.

Atuamos num campo onde as informa-
ções são limitadas e sua sistematização é pra-

ticamente ausente. No Brasil, não conhece-
mos, por exemplo, quanto, onde e como se
investe privadamente no social. Muitas infor-
mações vêm de lugares como Estados Uni-
dos e Europa, onde os contextos são diferen-
tes. Assim, temos de atuar intensamente para
produzir conhecimentos, numa área na qual a
tradicional pirâmide dados – informação – co-
nhecimento ainda é falha em sua base. É o
que o Idis procura fazer, a partir das experi-
ências e projetos que realiza.

Todo Estado que busca se modernizar
tem a necessidade absoluta de criar condi-
ções para que se estabeleçam parcerias e
sinergias entre governo, empresas e socie-
dade civil. O governo tem um papel primor-
dial porque detém o monopólio de gerar
políticas de apoio ao desenvolvimento do
investimento social privado, seja através de
incentivos fiscais ou por meio de comparti-
lhamento com o uso de seus próprios re-
cursos. Infelizmente, em seu anseio
arrecadatório, tem demonstrado que ain-

tituto Brasileiro de Geografia e Estatística -
IBGE e Abong), passando por pesquisas em
trabalho juvenil e qualidade de ensino. O
desafio maior hoje talvez seja transformar
informação em conhecimento, isto é, fazer
uma leitura contextualizada e profunda da
enorme quantidade de dados atualmente
disponíveis em diversos suportes (da internet
a bancos de dados governamentais). O que
é interessante neste campo do conhecimen-
to é que, como outras áreas que demandam
abordagens complexas em seus diagnósti-
cos e planos de ação, a boa prática exige
alianças e parcerias intersetoriais. Ou seja, a
articulação do investimento social privado
com o Estado, outras organizações da soci-
edade civil e universidades, na produção e
disseminação de conhecimento é necessá-
ria para o sucesso dos trabalhos de quais-
quer desses atores.

 Tanto as organizações da sociedade
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A Ashoka é uma or-
ganização social
que apóia empre-
endedores sociais
em 63 países. No
Brasil, conta com
uma rede de 270
pessoas, atuando

em áreas como saúde, educação, meio
ambiente, direitos humanos, participação
cidadã e desenvolvimento econômico.
Dentro do processo de fortalecimento do
setor social e de incorporação da socie-
dade civil na produção de políticas públi-
cas, os empreendedores sociais se des-
tacam por sua capacidade de introduzir
soluções inovadoras e criativas aos pro-
blemas sociais vigentes. De forma bastan-
te visionária, antecipam desafios e pensam
em estratégias que possibilitem amplo im-
pacto social. A Ashoka não faz parceria
com o poder público, mas estimula o tra-
balho de empreendedores sociais com o
governo, por acreditar no potencial de
impacto que esta relação pode alcançar.

O que se observa é que os modelos so-
ciais são levados para uma escala ainda
maior na medida em que são adotados em
políticas públicas. São vários os exemplos
bem sucedidos. Por isso, é importante arti-
cular os empreendedores sociais para que
troquem melhores práticas de trabalho com
o governo, assim como criem juntos no-
vos modelos de políticas sociais que bene-
ficiem a sociedade como um todo. Ao Es-
tado cabe a tarefa de abrir espaços para que
o trabalho dos empreendedores sociais
seja reconhecido e a inovação social inspi-
re a formulação de novas políticas, estabe-
lecendo um diálogo para que eles contri-
buam com a gestão pública. Apoiamos,
assim, a criação de mecanismos de articu-
lação em rede que propiciem essa relação.

www.ashoka.org.br

da vê o incentivo como perda de arre-
cadação e que a sociedade só pode se
desenvolver pelo crescimento do apa-
relho estatal.

Assim, espaços que poderiam ser per-
feitamente ocupados pela sociedade civil
em parceria com empresas ficam reduzi-
dos. Já a sociedade civil tem que ganhar
maior personalidade. Por ora, temos uma
maior presença de entidades reinvidica-
tórias e de lobby por interesses particu-
lares. E o investidor privado se sente mais
confortável com organizações mais tradi-
cionais, de ações caritativas ou paterna-
listas. A sociedade brasileira ainda preci-
sa gerar uma cultura de investimento so-
cial privado que ajude o governo, empre-
sários e sociedade civil a adquirirem no-
vos hábitos e atitudes para serem co-res-
ponsáveis pelo processo de transforma-
ção da sociedade.

www.idis.org.br

civil quanto os governos devem se pau-
tar pelo profissionalismo (planejamen-
to estratégico, avaliação de resultados
etc.), pela transparência e pela disposi-
ção em compartilhar informações e co-
nhecimentos. Outro fator crucial é o
foco na causa (no caso do investimento
social privado) e em políticas públicas de
Estado (e não apenas de governo, como
costuma acontecer no executivo brasilei-
ro, seja federal, estadual ou municipal). A
produção de informação e conhecimento
deve estar a serviço de toda a sociedade,
com uma perspectiva de médio e longo
prazos – que é a única maneira de promo-
ver transformação social sustentável –,
considerando que o público é o espaço
de todos os cidadãos e não apenas o
espaço governamental.

www.gife.org.br

Maria Clara Pinheiro,
coordenadora da Área de
Seleção na América Latina,
Ashoka Empreendedores Sociais

DEBATE
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CEAGRO
NONONONONO

Centro de capacitação do MST ensina e
difunde agroecologia em parceria com
universidades federais. Alunos já
participam na transformação das
realidades nos assentamentos

e Foz do Iguaçu, na fronteira com
o Paraguai, até o porto de Para-
naguá, o maior do Sul do país, o
vaivém de caminhões gasta o as-

falto da BR 277. Eles cruzam o Paraná e le-

vam os grãos colhidos no oeste do estado, prin-
cipalmente soja e milho, para abastecer as fi-
leiras de navios que partem com destino à
Europa e Ásia. Nesta história, seguimos pela
mesma BR, desta vez em direção ao interior.
Todo o caminho se faz com a moldura verde
das culturas de exportação.

A partir de Cantagalo, a 337 quilômetros
de Curitiba, tomamos uma estrada de terra e,
após mais uma hora de carro, chegamos ao
Centro de Capacitação em Agroecologia e
Desenvolvimento Sustentável (Ceagro) do

D

Formatura dos
filhos e filhas de
assentados em

Cantagalo Novos caminhos
para a agricultura
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Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra (MST). O engenheiro agrônomo
Edevilson Borges dos Santos, colaborador da
Rede de Pesquisa em Agroecologia do MST,
passeia entre o feijão, a soja, o milho e o ar-
roz, culturas que crescem misturadas com ou-
tras como girassol, mucuna e aveia preta, for-
mando o que chama de “consórcios inteligen-
tes”. Para ilustrar, dá o exemplo do cultivo da
soja com o trigo mourisco que, além de servir
de adubação verde (cobertura natural para pro-
teger o solo), atrai abelhas e serve para produ-
zir mel. Não muito longe dali, encontramos a
mesma paisagem que predominou às margens
da BR 277. Pés de soja brotam uniformes e o
ruído do motor passa, pulverizando veneno.
Edevilson olha para o terreno vizinho: “Até
quando vai se sustentar esse modelo de adici-
onar  insumos sempre e revolver o solo, sem
falar no financiamento?”.

Atento a essas questões, o MST aposta em
outro “consórcio inteligente”. Juntando a de-
manda dos filhos e filhas de agricultores as-
sentados por capacitação técnica e o compro-
misso nacional em favor da educação, o mo-
vimento opta pela agroecologia como estraté-
gia para garantir a soberania alimentar, pre-
servar a biodiversidade e organizar a produ-
ção nos assentamentos. Essa escolha se deu
no decorrer de um longo debate em busca de
alternativas para romper a dependência do pe-
queno agricultor em relação a sementes,
tecnologias e insumos comercializados por
empresas multinacionais e valorizar sua ex-
periência no desenvolvimento da agricultura.

Como parte desta proposta, o Ceagro inau-
gurou, em 2002, seu curso técnico em
Agroecologia, resultado da parceria do MST
com a Universidade Federal de Santa Cata-
rina (UFSC) e a Escola Técnica da Universi-
dade Federal do Paraná (UFPR). Até o mo-
mento, duas turmas se formaram, no total de
74 jovens. As próximas duas, com 109 alu-
nos, devem receber o certificado de conclu-
são no final de 2008.

Ocupando uma área de 124 hectares, o
Ceagro está situado entre dois assentamentos,
criados em 1988, com a desapropriação das
fazendas Jarau e Ouro Verde para a reforma
agrária. “No período de acampamento, o pes-
soal já discutia a construção de um centro de

formação que servisse para difundir a
tecnologia e também de espaço de reflexão,
estudo e pesquisa para os filhos de assenta-
dos”, conta Antônio de Miranda, responsável
político pelo Ceagro e membro da coordena-
ção nacional do setor de produção do MST.
“No momento que sai a área dos assentamen-
tos, cada assentado destina um hectare de ter-
ra do seu lote para a construção do Centro”.

Ainda sob teto de lona, em 1993, as ativi-
dades se iniciaram com cursos voltados à for-
mação política. “Desde esta época, se estuda
a inclusão de novas técnicas e alternativas
dentro dos grupos de base, ou seja, nos as-
sentamentos e nas organizações do MST”, diz
Chico Chileno, que ajudou a fundar o Cen-
tro junto com a sua mulher à época. Ela se
chamava Iraci Salete Strosake e, em sua ho-
menagem, a escola de agroecologia de
Cantagalo leva seu nome.

As salas de aula, os alojamentos, o plená-
rio, a cozinha e o refeitório foram construídos
em 1997, com recursos do Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária (Incra). O
desafio de oferecer qualificação técnica ao agri-
cultor esbarrava, desde então, na realidade de
que poucos tinha acesso ao ensino formal. “Não
parece, mas existem bolsões de miséria no dito
‘Sul maravilha’. Na nossa região, 45% do pes-
soal é analfabeto ou semi-analfabeto, tanto no
meio rural quanto no urbano”, afirma Elemar
Cezimbra, coordenador geral do Ceagro. Por
esse motivo, de 1999 a 2001, o Centro se dedi-
cou a alfabetizar jovens e adultos.

Antonio de
Miranda e
Leonardo Kon,
da direção política
do Ceagro
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A opção pela agroecologia se desenhou nos
anos seguintes. Cursos informais foram reali-
zados no Rio Grande do Sul, acompanhando
o debate sobre a matriz tecnológica e a busca
de alternativas que visassem a um maior equi-
líbrio das práticas agrícolas com a natureza,
dentro dos assentamentos. Segundo Miranda,
foi neste momento que o MST regional se

aproximou das universidades, iniciativa que de-
sembocou, em 2002, nas parcerias com as fe-
derais do Paraná e Santa Catarina.

De acordo com Elemar Cezimbra, o pro-
jeto pedagógico do Ceagro é baseado em qua-
tro pilares: o estudo, o trabalho, a convivên-
cia e a auto-organização, procurando aliar o
conhecimento teórico da sala de aula com a
prática da agroecologia nos assentamentos.
“O objetivo é formar o agricultor do futuro,
o agricultor-pesquisador, com conhecimento
científico e comprometido com a luta políti-
ca e social”, afirma.

O sistema de ensino é o da alternância. Ou
seja, os alunos intercalam dois meses de aulas
(tempo-escola) e dois meses de atuação nos
assentamentos (tempo-trabalho), em que cada
um deles ajuda a implementar projetos com
cinco famílias. “Ao trabalhar com os agricul-
tores, o aluno traz uma riqueza de informa-
ções, experiências e variações enorme. É uma
formação muito mais eficiente do que o pro-
cesso clássico da universidade”, destaca o pro-
fessor do Departamento de Zootecnia da

UFSC, Luiz Carlos Pinheiro Machado.
Um dos colaboradores mais ativos do pro-

jeto, ele dá aulas no Ceagro regularmente. “Esse
trabalho inclui, necessariamente, a pesquisa e
o foco principal é sempre a transformação so-
cial. Ou seja, pesquisar quais são os métodos,
os meios, as técnicas, os saberes que podem
contribuir para elevar a condição social das fa-
mílias e, sem dúvida nenhuma, sua condição
humana. O agricultor deixa de ser o ‘praticante
da enxada’ para ser um pensador, uma pessoa
que tem suas vivências”, acrescenta.

Transformação
pelo conhecimento

Para Ivete Foz, de 25 anos, que atualmen-
te está na coordenação do setor pedagógico
do Ceagro, a educação se tornou uma aven-
tura cheia de idas e vindas. O ensino médio
coincidiu com a vida no acampamento dos
sem-terra, à beira da BR 473. “Fiz a primei-
ra série passando por dificuldades. Não dava
para comprar roupas nem o material. Daí
apareceu uma vaga para eu trabalhar  de em-
pregada doméstica em Francisco Beltrão (su-
doeste do estado). Fiquei um ano neste tra-
balho, estudando no supletivo à noite”, con-
ta. A aventura do segundo grau terminou só
na volta a Cantagalo, cinco anos depois de
ter começado. Nessa altura, a família de Ivete,
que ficou três anos acampada, conquistara um
lote de terra no assentamento 8 de Junho.

Mudar-se para o interior de São Paulo foi
a condição para Ivete continuar os estudos.
Indicada pela organização de seu assentamen-
to, ela cursou o pós-médio de Gestão em
Agropecuária, na Escola Técnica Estadual de
Jundiaí. Quando conseguiu o certificado, não
quis parar. E hoje caminha para ter o nível
superior, na Escola Latino-Americana de
Agroecologia. Criada por uma parceria entre
a Via Campesina, a Universidade Federal do
Paraná, o governo do estado e a Venezuela, a
escola, localizada no município da Lapa, a 70
quilômetros de Curitiba, também adota a pe-
dagogia da alternância.

“Muitos adolescentes dos assentamentos
ainda vão estudar nas escolas da cidade,
onde não conseguem aprimorar os conheci-
mentos na agricultura. Fica um ensino na
contramão”, comenta Ivete. Sua trajetória

Leandro de
Souza ajuda a

implementar
projetos com

cinco familias
assentados
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a levou a ter um compromisso com a educa-
ção que vai além das conquistas pessoais,
sem deixar, no entanto, de reconhecê-las.
Assim, Ivete incentivou mais três jovens de
seu assentamento (um deles seu irmão) a “fa-
zer essa forma de educação diferente” e in-
gressar no curso do Ceagro.

Leandro de Souza, de 16 anos, aluno da
quarta turma, que se forma no final de 2008,
dedica seu tempo-trabalho a construir proje-
tos no assentamento Celso Furtado, em Que-
das do Iguaçu, sudoeste do estado. Das cin-
co famílias que acompanha, três produziam
no modelo convencional de agricultura. As
outras duas praticavam agricultura orgânica
e agora estão em transição para a agroeco-
logia. “As famílias que usaram químico vi-
ram os avanços que o grupo orgânico, do lado
deles, estava tendo. Enquanto isso, eles esta-
vam tendo endividamento com as cooperati-
vas”, conta Leandro, explicando que as dívi-
das se devem, geralmente, aos gastos com
insumos e sementes.

“Primeiro, eu debati muito sobre os prejuí-
zos que o agrotóxico traz e, depois, sobre
agroecologia. Comecei a passar meu conhe-
cimento, aos pouquinhos, as alternativas que
o Ceagro ensinou para nós. Quando retornei
cinco meses depois, as famílias já não usa-
vam mais o químico.” Em fevereiro passado,
Leandro estava acompanhando o plantio de
adubação verde nos lotes, com paciência para
não atropelar o processo natural de recupera-
ção do solo. “Não dá para mudar o processo
convencional para a agroecologia do dia para
a noite. É uma transformação que você tem
que fazer no solo primeiro, que durante muito
tempo se aperfeiçoou com veneno. Esse pro-
cesso pode demorar dois, três anos, mas está
sempre mudando um pouco.”

Racionalidade e
respeito à natureza

A criação de gado leiteiro, uma das voca-
ções econômicas da região, é a ênfase do ensi-
no no Ceagro. O método utilizado é o Pasto-
reio Racional Voisin (PRV), que visa ao ma-
nejo do gado à base de pasto. Constroem-se
piquetes na área de pastagem, garantindo um
pouco de sombra e água em cada um deles, e
o agricultor passa a controlar onde e quando o

Centro promove
a recuperação e a
troca de sementes
crioulas entre
assentados

animal deve pastar, de forma rotativa. “Como
num jogo de xadrez”, compara Pinheiro Ma-
chado, estudioso do PRV e um dos primeiros
a trazê-lo ao Brasil, nos anos 60.

A idéia do PRV é que as parcelas fiquem
em repouso e o gado entre no piquete somen-
te quando o capim estiver em seu ponto ótimo
de crescimento. Isso garante ao animal os nu-
trientes de que necessita e ao pasto, raízes for-
tes para um rebrote vigoroso. “O gado fica em
bastante quantidade no piquete, mas por pou-
co tempo, no máximo três dias. O pisoteio é
intenso na hora, só que o esterco e a urina,
depois, quando o solo ficar em repouso, vão
recuperar a pastagem que foi consumida e
melhorar o solo”, detalha a técnica em
agroecologia Cléa Pawlak.

Formada na primeira turma do Ceagro, em
2005, ela integra a equipe do setor de produ-

ção e faz o acompanhamento dos alunos que
cuidam do gado leiteiro, da horta, do pomar,
da agrofloresta (aproveitando os 70 hectares
de área de reserva), da produção de grãos e
da criação de animais como coelho, galinha
caipira e suíno. Esta atividade, atualmente,
consome metade de seu tempo, enquanto a
outra metade se passa na Universidade Esta-
dual do Mato Grosso (Unemat), em Cáceres,
onde Cléa freqüenta as aulas de graduação
em Agronomia com ênfase em Agroecologia.
Este é um curso que a Unemat oferece aos
movimentos sociais do campo desde 2005.

R E L ATO S
TECNOLOGIA SOCIAL

Arquivo Ceagro



1616161616 Conhecimento – Ponte para a Vida ••••• Set/071616161616

O projeto de produção de leite à base de
pasto (PRV), aprovado para receber financi-
amento do Incra, prevê a construção de 80
piquetes, no espaço de 22 hectares. No início
deste ano, o coordenador do setor de produ-
ção, Sérgio Chaicoski, o Serginho, formado
na mesma turma de Cléa, mostrava como ha-
via sido planejada a implantação do método
Voisin. Para isso, usava um mapa, fixado no
galpão de ordenha, construído ao lado da pe-
quena casa onde mora com a mulher e a filha.
Calculava, pela frente, a instalação de man-
gueiras para levar água a mais da metade das
parcelas. “Nesta fase, precisa ter força de tra-
balho para roçar, garantir o pasto para o verão,
o feno para o inverno e tocar a parte da cons-

trução de piquetes e a estrutura para a orde-
nha. No momento que estabilizar o projeto, fica
bem mais simples. Porque é só o manejo.”

Uma vez implantado, o PRV proporciona
não só um equilíbrio maior entre a natureza e
a atividade agrícola como uma economia nos
gastos com a criação. “Produzir leite sem ne-
nhum custo com insumo, a não ser a vacina e
um ou outro antiparasitário, muitas vezes
fitoterápico, modifica completamente o qua-
dro daquela produção que o assentado fazia,
a base de ração concentrada, comprada na fá-
brica. Em vez disso, ele pode utilizar a ener-
gia solar, que é o que o pasto precisa”, destaca

o professor Pinheiro Machado. Reduzir a ener-
gia não renovável – por exemplo, o petróleo
que seria utilizado para fazer e transportar a
ração industrializada – alivia a pressão sobre
o meio ambiente e bolso do agricultor. É outra
vantagem do método: “quando bem feito, quase
não há perda de energia”.

A racionalidade no manejo do solo, do ca-
pim e do gado, proposta no método do fran-
cês André Voisin, resulta ainda na baixa inci-
dência de doenças e problemas de saúde para
o gado. Serginho foi testemunha da resistên-
cia adquirida pelo rebanho do Ceagro quan-
do, no final de 2006, 46 novas vacas chega-
ram. “Deu pra ver a diferença: depois de um
mês comendo no mesmo pasto, as nossas es-
tavam mais gordas, mais equilibradas. Elas já
não são afetadas por carrapato, berne, quase
nenhum tipo de parasita externo. As outras
vieram infestadas, viciadas em antibióticos e
outros medicamentos. Pra quebrar a lógica é
difícil, é um processo lento. Conseguimos equi-
librar, colocando preparados no sal, apelando
para o óleo queimado em alguns casos. Usa-
mos também homeopatia e fitoterápicos e te-
mos conseguido manter o controle”, diz.

Desafios
Por exigir pequenos investimentos ao lon-

go dos anos e estar sintonizado com a estra-
tégia regional de produção de leite, o PRV
mostra que tem potencial para ser uma ferra-
menta importante na difusão da agroecologia.
Testado e validado por uma série de experi-
ências – muitas delas estudadas há anos pelo
professor Pinheiro Machado –, o método ca-
rece, no entanto, de melhores condições para
“pegar” entre os assentados. Segundo Elemar
Cezimbra, o custo para produzir um litro de
leite a base de pasto é de R$ 0,14, enquanto a
base de ração, gasta-se ao redor de R$ 0,35. A
venda do produto convencional pode chegar
a R$ 0,45. “Isso se o agricultor estiver organi-
zado e entregar um volume maior”, ressalva.
Para que esse cenário possa chegar de fato aos
assentados, gerando um impacto no desenvol-
vimento local e regional, o Ceagro e seus par-
ceiros enxergam alguns desafios. A começar
pelo financiamento. “Fizemos o projeto, foi
aprovado pelo Incra e os recurso demoram
meses para chegar. Fica esse círculo vicioso:

Serginho (na foto,
com sua família):

“A produção no
Ceagro é uma

ferramenta
pedagógica”
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é uma oportunidade importante de solucionar
problemas concretos dos agricultores, mas não
há recursos”, avalia Pinheiro Machado.

Leonardo Kon, educador e membro da di-
reção política do Ceagro, aponta como outro
fator importante a necessidade de fortalecer a
cadeia do leite na região, com a criação de
agroindústrias para a produção de queijos, io-
gurte e outros produtos derivados. Para aten-
der esse objetivo, um antigo abatedouro está
sendo reformado no local, com recursos da
Fundação Banco do Brasil. Para Kon, as
agroindústrias do leite abririam novas oportu-
nidades para o trabalho cooperado. “Essa co-
operação pode ocorrer tanto no dia-a-dia do
camponês quanto nas etapas de comerciali-
zação e agregação de valor”, explica. Além
disso, cita a necessidade de aliar ao PRV o
planejamento de diversas culturas. “Entende-
mos a agroecologia como uma filosofia de
vida, não apenas uma forma de produção. Tra-
ta-se de uma nova matriz tecnológica de
contraponto ao agronegócio, com a preocu-
pação de garantir a biodiversidade, a preser-
vação ambiental, o bem-estar das famílias e
uma renda mensal.”

Outro desafio se refere à maneira como as
técnicas e métodos agroecológicos são incor-
porados pelos agricultores. Os coordenadores
e alunos do Ceagro destacam a importância
de adequar as soluções à realidade de cada
lote onde serão aplicadas. “Agroecologia é tra-
balhar com as especificidades da natureza. Ela
não se aplica a todo e qualquer lugar”, diz
Cezimbra. Segundo ele, evita-se repetir o
modelo da chamada Revolução Verde que, nas
décadas de 60 e 70, difundiu um conjunto de
práticas agrícolas (pacotes tecnológicos) para
aumentar a produção, principalmente nos pa-
íses subdesenvolvidos, tendo como base a
monocultura, a mecanização e o uso de
agrotóxicos e adubos industrializados.

“Quando propomos um modelo que dis-
pensa tudo isso e mostra a inconveniência do
uso desses produtos, em todos os níveis, é um
choque muito forte”, acrescenta o professor
Pinheiro Machado. “Muitas vezes, os agricul-
tores se convencem no momento da discus-
são, mas depois vem o agente de extensão, o
vendedor de adubo, de agrotóxico, de máqui-
na, usando técnicas de marketing: essa é a

Agricultura: dois modelos em números

Os estabelecimentos que possuem áreas menores que 200
hectares representam 93,8% dos estabelecimentos agrí-
colas e detêm apenas 29% das terras do Brasil.

As propriedades acima de 200 ha representam 5,3% dos es-
tabelecimentos, mas ocupam 70,8% da área agrícola do país.

Os estabelecimentos agrícolas menores que 100 ha são
responsáveis por 75% das receitas geradas pela agricul-
tura brasileira.

A agricultura convencional perde, a cada ano, 20 toneladas
de solo por hectare cultivado. Por exemplo, para cada quilo-
grama de soja produzido são perdidos 10 quilos de solo. Cada
centímetro demora mais de 300 anos para ser formado.

A agricultura familiar e camponesa é responsável por 67% da
produção de feijão, 59% da produção de suínos, 52% da pro-
dução de leite e 49% da produção de milho.

Fonte: Carta do IV Encontro
da Jornada de Agroecologia/2005, com base nos dados do IBGE

cultura que predomina. Então, o trabalho mais
difícil é o convencimento. Uma vez que eles
tenham se convencido, a parte tecnológica pro-
priamente dita é muito simples.”

A formação de técnicos capazes de “fazer
a ponte” para ajudar que as soluções ensina-
das e melhoradas no Ceagro e outros centros
de capacitação do MST sejam apropriadas, na
perspectiva do desenvolvimento local e regi-
onal, é uma das peças para a mudança que se
inicia. No Paraná, outras duas escolas do MST
formam técnicos em Agroecologia: a Milton
Santos, em Maringá, e a José Gomes da Silva,
em São Miguel do Iguaçu.

Essas escolas vêm reforçando, nos últi-
mos anos, o papel da juventude para comu-
nicar e transmitir os princípios e práticas da
agroecologia aos agricultores mais velhos.
“Muitos destes jovens se tornam dirigentes
dos movimentos sociais e, lá na frente, que-
remos que tenham nível superior. Não para
vender sua mão-de-obra no mercado, mas
numa lógica diferente. É para ser agricultor,
com a visão científica, e para organizar a pro-
dução, a associação, a cooperação agrícola”,
sintetiza Cezimbra.

R E L ATO S
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Rede articula empresas,
sociedade civil e universidades
para avaliar e desenvolver
tecnologias sociais no Paraná

odrigo Brito e Fausto Amadigi mo-
ram em Curitiba e trabalham para
alavancar transformações na socie-
dade paranaense, mas até pouco

tempo atrás não se conheciam. Rodrigo é di-
retor de uma organização não governamental
(ONG), a Aliança Empreendedora, que capa-
cita e assessora grupos de empreendedores

comunitários; Fausto é coordenador de Res-
ponsabilidade Social Externa da empresa
Masisa, que fabrica painéis de madeira usa-
dos na construção de móveis. Ambos foram
convidados pelo Serviço Social da Indústria
do Paraná (Sesi-PR) para participar de um
encontro, realizado no final de 2006. O obje-
tivo era a construção de uma rede para apro-
ximar a responsabilidade social das empresas
e as tecnologias sociais no estado.

Hoje, eles elaboram um projeto juntos. A
proposta é criar, nas comunidades de baixa
renda de Curitiba e região metropolitana, um
arranjo de produção de móveis populares, que

RGrupos de
trabalho

definiram a
estrutura da
rede em três

encontros

Cooperação
para inovar
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envolva a empresa e associações, cooperati-
vas, microempreendedores locais e revende-
doras porta a porta, responsáveis pela distri-
buição direta ao consumidor. Para a capacita-
ção e organização dos empreendimentos, a
Aliança Empreendedora dispõe de uma
metodologia própria, que contempla os cha-
mados “cinco acessos”: conhecimento, cré-
dito, comercialização e design, infra-estru-
tura e cidadania.

Parcerias como esta é o que a Rede de Ino-
vação Social pretende incentivar. Sua missão
é “inspirar, articular e promover ações entre
os setores da sociedade visando mapear, dis-
seminar, reaplicar, aprimorar e criar tecnologias
sociais voltadas ao desenvolvimento susten-
tável no estado do Paraná”. Proposto pelo
Sesi-PR, o projeto está sendo implementado
em parceria com o Instituto de Tecnologia
Social (ITS) e a Associação Brasileira para o
Desenvolvimento de Lideranças (ABDL). O
formato de rede foi escolhido por facilitar a
organização e a troca de informações, a di-
vulgação de experiências, a definição de ações
conjuntas e a melhoria das práticas de todas
as instituições participantes.

Ao longo de três encontros, realizados en-
tre novembro de 2006 e maio deste ano, o
ITS e a ABDL capacitaram um grupo mobili-
zador para dominar os conceitos de rede e
de tecnologia social e dar a largada na im-
plantação do projeto. Deste grupo participam,
atualmente, 30 representantes de cooperati-
vas, sindicatos, ONGs, universidades e em-
presas da região de Curitiba e do noroeste
do estado. Seu papel é fortalecer a identida-
de do projeto, divulgá-lo e ampliá-lo, envol-
vendo outras organizações e empresas que
desenvolvem ou apóiam projetos sociais, ou
têm interesse de fazê-lo.

A Rede de Inovação Social foi lançada com
uma oficina aberta ao público, no dia 5 de ju-
lho, durante a 6a Mostra de Ação Voluntária,
na capital paranaense. “Esta é uma possibili-
dade de fazer com que as pessoas e institui-
ções que trabalham, com seriedade, pelo pro-
pósito do desenvolvimento social, os pensado-
res, os criadores, os inovadores se juntem em
torno de uma idéia e de um processo mais or-
ganizado. Precisamos de organizações de
aprendizagem e que, nessa aprendizagem, cri-

em-se os vínculos que estruturam o ‘social’
para que ele possa fazer a diferença no movi-
mento econômico e no desenvolvimento das
comunidades”, disse na ocasião o diretor exe-
cutivo do Sesi-PR, José Antonio Fares.

A história que abre esta matéria permite
antecipar o potencial deste espaço para a
integração de ações e conhecimentos, visan-
do a criação de soluções para o desenvolvi-
mento. “Quando a gente pensa os projetos com
os diversos setores da sociedade, a gente pen-

sa melhor. Juntam-se algumas competências
que um desses setores, isolado, não tem. Eu
represento uma empresa e digo que para pro-
jetos sociais o setor privado, sozinho, pode dar
conta, mas não com a eficiência e a
grandiosidade que a gente consegue quando
isso ocorre conjugando competências”, relata
Fausto Amadigi.

Para Dalberto Adulis, responsável pela área
de Desenvolvimento de Redes e Gestão de
Tecnologias da Informação na ABDL, é esta
característica que dá sentido inovador ao pro-
jeto. “Pensar uma rede que tem empresas e
organizações da sociedade civil conversando
de forma democrática, de igual para igual, é
algo novo. É difícil de encontrar espaços com
esse tipo de articulação”, diz.

Justamente por isso, não se trata simples-
mente de elaborar uma listagem ou um banco
de dados. “A rede é uma fonte que não pode
se esgotar. É onde eu venho buscar, mas tam-

Novos conceitos
e relacionamentos
são as vantagens
destacadas por
Fausto Amadigi,
da empresa
Masisa
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bém venho depositar o conhecimento que eu
tenho para colocar à disposição de outros”,
acrescenta Sônia Beraldi Magalhães, coorde-
nadora da área de Gestão Social do Sesi-PR.

A idéia de envolver universidades também
está sintonizada com a lógica das redes, que
oferecem condições para “casar a expertise de
cada um dos atores para realizar objetivos e
projetos comuns”, como pontua a consultora
de Gestão Social do Sesi-PR, Maria Carolina
Leal. “Vimos que algumas tecnologias soci-
ais mapeadas estão dentro das universidades.
E elas podem ser um pólo para a troca de co-
nhecimentos que as ONGs e as empresas pro-
curam, inclusive, para encomenda de pesqui-
sas e soluções.”

Por essas características, uma vez consoli-
dada, a Rede de Inovação Social pode alavan-
car oportunidades que envolvam os três seto-
res e revertam em saldo positivo para o desen-
volvimento social. “Se uma organização, em-
presa ou universidade já conseguiu resolver
um determinado problema e desenvolveu uma

solução para isso, pode ajudar quem está bus-
cando justamente esse conhecimento. Isso é
o bacana de trabalhar em rede: você se des-
cobre importante naquele meio e vê uma inter-
dependência entre todos”, diz Daniel Pinhei-
ro, consultor do Sesi-PR.

Uma ferramenta
de transparência

Na etapa de formação, os participantes da
rede se dedicaram a fazer o mapeamento e a
avaliação de um primeiro conjunto de
tecnologias sociais, em curso no Paraná. Para
isso, usaram uma metodologia que enfoca
quatro grandes dimensões da tecnologia soci-
al: 1. Aplicação de conhecimento – Ciência,
Tecnologia e Inovação; 2. Participação, cida-
dania e democracia; 3. Educação; e 4. Rele-
vância social.

“A proposta é que as pessoas do grupo
mobilizador se tornem analistas de tecnologias
sociais dentro de sua instituição, seja ela uma
organização da sociedade civil que cria e exe-

Jesus Carlos
Garcia, do ITS,

fala no evento de
lançamento da

Rede de
Inovação Social
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cuta os projetos, seja uma empresa que apóia
essas iniciativas”, diz Jesus Carlos Delgado
Garcia, coordenador de projetos do ITS. Se-
gundo ele, a metodologia que começa a ser
usada pela rede procura responder uma deman-
da concreta dos participantes. “Muitos deles
vinham dizer: conheço um projeto muito inte-
ressante. Como faço para saber se é uma
tecnologia social?”

A partir de um questionário de pesquisa,
aplicado aos projetos e cadastrado num ban-
co de dados, pode-se gerar um gráfico-ra-
dar para visualizar o desempenho de cada
um deles em relação a 12 características fun-
damentais da tecnologia social. “Em geral,
falamos de tecnologia e inovação tecnológica,
mas é difícil quando trazemos esses concei-
tos para o social. Ainda não temos instrumen-
tos que dêem concretude ao que se faz nes-
se campo”, comenta Sônia. “Quantificar o
grau de abrangência de cada tecnologia para
os problemas que deseja enfrentar e solucio-
nar, saber o quanto ela é inovadora, se é
reaplicável, se avança na educação, na par-
ticipação, na aplicação de conhecimentos, isso
facilita que as pessoas e instituições se utili-

zem dessa informação, diagnostiquem, regis-
trem e difundam suas ações.”

É assim que este método de pesquisa e
análise, aliado ao software que produz o grá-
fico-radar, podem contribuir para dar visibili-
dade às tecnologias sociais. Construído no
esforço de aproximar as linguagens utiliza-
das em empresas, universidades e organiza-
ções da sociedade civil, ajuda a viabilizar o
intercâmbio entre esses diferentes atores
sociais e, conseqüentemente, a multiplicar as
iniciativas que forem reaplicáveis. Ao per-
mitir que as experiências sejam sistematiza-
das e fiquem disponíveis aos membros da
Rede de Inovação Social, essa ferramenta
possibilita, também, que as tecnologias soci-
ais sejam melhoradas, a partir dos pontos con-

siderados frágeis pela metodologia. Outra
vantagem é a identificação de áreas ou de-
mandas onde existe maior concentração de
projetos e aquelas que ainda estão descober-
tas. “Pode ser que alguma empresa queira
focar exatamente uma dessas áreas que es-
tejam desprotegidas”, destaca Sônia.

A advogada Silvana Geara, da Companhia
Paranaense de Energia (Copel), participou dos
encontros da rede e acredita que o gráfico-ra-
dar, ao fornecer um “espelho completo” dos

Silvana Geara,
da Copel: “Não é
só dar o recurso,
queremos ver
acontecer”
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Princípios da rede

O comprometimento, a participação e
a responsabilidade de seus integrantes.

A pluralidade, acolhendo os diversos
atores, saberes e práticas.

A multiliderança, a horizontalidade e a
isonomia, com autoridades e responsa-
bilidades compartilhadas pelos parceiros.

O favorecimento do acesso e compar-
tilhamento das tecnologias sociais.

A sustentabilidade, como ponto de apoio
para as tecnologias sociais.

A promoção de parcerias, fortalecendo
a aproximação entre os atores.

A transparência na forma de atuação e
condução da rede.

A conduta ética de seus integrantes.
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seu trabalho. “Eu realmente vi uma finalida-
de. Você tem como avaliar projetos nas vari-
antes mais importantes, a questão da
sustentabilidade, da educação e os outros ín-
dices. As próprias entidades que estão desen-
volvendo os projetos muitas vezes não sabem
como avaliar. E o empresariado pode discernir
onde quer aplicar recursos, quais indicadores
quer atingir, de acordo com seus objetivos na

área de responsabilidade social”,
comenta. “Não é só dar o recur-
so, mas acompanhar os projetos,
porque queremos ver acontecer,
estamos empenhados na trans-
formação da sociedade”.

Julieta Cerri, presidente da
Coopercostura, cooperativa for-
mada por 22 costureiras com ida-
de acima de 45 anos, moradoras
do bairro Vila Verde, na Cidade
Industrial de Curitiba, acredita
que a rede dará complementação
ao trabalho que organizações
como a que representa já fazem.
Fundada em 2001 por mulheres
“que estavam desempregadas,
não tinham dinheiro nem idade
para ir para as empresas”, mas
tinham “experiência, boa vonta-
de e força”, a cooperativa se de-
senvolveu a partir de uma parce-
ria com a unidade da Bosch
sediada no mesmo bairro. Atu-
almente, a empresa encomenda
todos seus uniformes às costu-
reiras e já contribuiu com as má-
quinas e recursos humanos, de-
signando profissionais voluntá-
rios, por exemplo, das áreas de
psicologia, fisioterapia e admi-
nistração, para ajudarem na sus-
tentação do empreendimento.
Na Bosch, esta parceria faz
parte do programa de responsa-
bilidade social Peça por Peça.
A Coopercostura, no caso, inte-
gra uma das “peças” do desen-
volvimento, chamada Educação
pela Geração de Renda.

Dona Julieta procura, agora,
estender as parcerias para outras

A metodologia de avaliação de tecnologias sociais
desenvolvida na parceria entre o Sesi-PR, o ITS e a ABDL leva
em consideração 12 indicadores, agrupados em quatro
dimensões:

1 – Conhecimento

2 – Cidadania

3 – Educação

4 – Relevância Social

O avaliador responde um questionário e atualiza a base de
dados. Com essas informações, o sistema calcula uma
pontuação geral para cada indicador, variando
0 a 10, e gera um gráfico-radar, que permite visualizar o
desempenho de cada projeto. A figura acima é um exemplo.

projetos, confere uma transparência maior às
ações das ONGs, cooperativas e associações
comunitárias e também subsídios para quem
quer financiar e monitorar os projetos.

Silvana, que em sua rotina de trabalho visi-
ta muitas entidades para verificar a relevân-
cia dos projetos e sua adequação com a visão
da responsabilidade social da empresa, acre-
dita que o método usado na rede pode ajudar

RELATOS
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empresas. Mas tem encontrado dificuldades até
mesmo para ser recebida quanto tenta apre-
sentar sua proposta. Para ela, a rede deverá
cumprir este papel, “juntando mais entidades e
pessoas para eles verem o nosso trabalho e ve-
rem que existem necessidades”.

Fonte de inovação
A expectativa dos participantes é que esta

articulação se torne um canal para estimular
a inovação, tanto na gestão das tecnologias
sociais quanto da responsabilidade social em-
presarial. “As empresas sempre estão pro-
curando inovação, criar novas formas de
trabalho. Com o objetivo de trabalhar a res-
ponsabilidade social interna e externa, preci-
samos também perceber se os nossos proje-
tos são de fato eficientes”, comenta a assis-
tente social Marli Brunkhorst, que trabalha
no departamento de Saúde, Segurança e
Meio Ambiente da Volvo. “Quando você co-
meça a monitorar e criar os indicadores, co-
meça também a dar um caráter mais sério e
profissional para os projetos. A gente perce-
be que a tecnologia social é importante para
validá-los e, para ela ser adotada pelas em-
presas, é uma questão de tempo.”

A secretária-executiva da Sadia, Maria Neli,
também do grupo mobilizador, reconhece que
não é um trabalho rápido nem fácil. “O concei-
to de tecnologia social é novo e a gente está
procurando conhecer mais a fundo para ver
quais ações a empresa pode fazer para contri-
buir nesse tema.” Para ela, aprender a identifi-
car as características da tecnologia social nos
projetos trouxe uma mudança de visão da pró-
pria ação social. “A principal diferença é que a
tecnologia social pressupõe dar sustenta-
bilidade. Parte de uma necessidade da comuni-
dade e procura desenvolver  um trabalho em
que todos participam. Mas o importante é que
ele seja constante. O assistencialismo não: você
cobre uma necessidade imediata, por um de-
terminado período, e pronto. Mas o problema
não deixa de existir.” O desafio agora, segundo
Neli, é colocar em prática essa mudança. “Não
adianta ficar só na teoria. A gente (do grupo
mobilizador) tem que conscientizar, primeiro, o
público interno, a própria empresa, para que ter
ações junto com a comunidade.”

Estimular a iniciativa privada a ingressar

nesse processo, inclusive as médias e peque-
nas empresas, será também o papel do Sesi-
PR. Conforme a Rede de Inovação Social se
consolide no Paraná é possível que seu alcan-
ce se estenda para outros estados. “O departa-
mento nacional do Sesi está observando como
estamos desenvolvendo o projeto para que
possa oferecer essa experiência, de forma mais
estruturada, a outros departamentos regionais
e fazer a conexão de outros estados em uma
grande rede”, explica Sônia.

Para que isso se realize, começando pelo
curto prazo, foram criados grupos de trabalho
para organizar as próximas etapas do projeto,
nas áreas de comunicação e disseminação,
desenho da rede e trabalho com as instituições
promotoras das tecnologias sociais mapeadas.
“Pessoas pensando, refletindo e trabalhando
em conjunto” é o que Adulis recomenda para
que a rede não seja somente uma idéia, mas se
concretize com ações colaborativas dos diver-
sos setores da sociedade.

• ABDL – Associação
Brasileira para o
Desenvolvimento
de Lideranças

• Ação Voluntária
de Curitiba

• Aditepp – Associação
Difusora de Treinamentos
e Projetos Pedagógicos

• Aliança Empreendedora

• Associação Arayara de
Educação e Cultura

• Bosch Curitiba

• Caemmun Arapongas

• Cooperativa Vila Verde

• Copel – Companhia de
Energia Elétrica do Paraná

• Dori Alimentos

• Faculdade Opet

• ITS – Instituto de
Tecnologia Social

• Masisa

• Peróxidos do Brasil

• Petrobras  

• Rede Esperança

• Sadia

• Schwan

• SESI-PR

• Sinduscon Paraná –
Sindicato da Indústria
da Construção Civil

• Tecpar – Instituto de
Tecnologia do Paraná

• Universidade Tuiuti

• Volvo

• Votorantin

Instituições do grupo mobilizador
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ENTREVISTA

esde junho passa-
do, Joe Carlo
Viana Valle diri-
ge a Secretaria de

Ciência e Tecnologia para a
Inclusão Social (Secis), do Ministério de Ci-
ência e Tecnologia (MCT). Engenheiro flores-
tal formado pela Universidade Federal de
Brasília, ele se tornou um dos maiores produ-
tores de alimentos orgânicos do Distrito Fe-
deral (DF), atividade a que se dedicou nos úl-
timos 20 anos à frente da fazenda Malunga.
Com 120 hectares, a propriedade de sua fa-
mília emprega 125 pessoas e produz 40 tone-
ladas de hortifrutigranjeiros, leite e laticínios
por mês, vendidas na capital federal e em
Goiânia. No DF, Joe Valle foi assessor da Em-
presa de Assistência Técnica e Extensão Ru-
ral (Emater) e ajudou a fundar o Sindicato dos
Produtores Orgânicos (Sindiorgânicos), que pas-
sou a presidir em 2003. Lançou sua candidatu-
ra a deputado distrital pelo PSB, no ano passa-
do, e hoje é primeiro suplente.

Nesta entrevista a Conhecimento – Ponte
para a Vida, o secretário fala como pretende
fortalecer a participação da sociedade civil or-
ganizada nas decisões que se propõem a utili-
zar Ciência e Tecnologia (C&T) para melhorar
a qualidade de vida da população. Valle acre-
dita que, depois de quatro anos de existência
da Secis, a contribuição da C&T para a inclu-
são social tornou-se mais evidente para a soci-
edade. Sua tarefa, agora, é garantir que ela seja

Joe Valle
Secretário de Ciência e Tecnologia para a Inclusão
Social, Ministério da Ciência e Tecnologia

efetiva. Em sua opinião, isso implica viabilizar
recursos, estabelecer processos de qualidade
na gestão pública e, principalmente, fazer com
que o tema se internalize no plano de governo.
“Mas isso só se realiza se existe repercussão
na ponta, na base, se as pessoas sentem a im-
portância desses projetos e dessas mudanças”.
Leia os principais trechos da entrevista.

ITS     ||||| A produção de alimentos orgânicos
influenciou sua visão sobre as tecnologias?
Joe Valle     ||||| A produção orgânica trabalha com
sistemas agrícolas que sejam ambientalmente
corretos, socialmente justos e economicamente
viáveis. Quando passamos a desenvolver sis-
temas com base nestes três pontos de sustenta-
bilidade, na fazenda Malunga, isso trouxe a
necessidade de criar também tecnologias de
produção, que precisavam ser adaptadas, ba-
ratas, úteis e que levassem em consideração o
ser humano que as aplicava. Naquela época,
os centros de pesquisa não tinham isso como
prioridade. Não tinha tecnologia para o pe-
queno. Como a agricultura orgânica não se pre-
ocupa só com a produção de alimentos, por-
que considera também o contexto social e
ambiental em que está inserida, então leva a
discutir a sociedade, a tecnologia e o ambiente.

D

Com canais de
participação da
sociedade, secretário
busca ampliar
efetividade na
inclusão social

MCT/Divulgação
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ITS     |||||Você chegou a produzir no modelo
convencional?
Valle     |||||Sim. Dependia daquilo para viver e
tive problemas, tanto na parte de comerciali-
zação quanto na saúde. Eu me intoxiquei.
Depois da segunda colheita, que não conse-
gui vender e me contaminei, tomei uma de-
cisão na minha vida: “se produzir alimentos
é isso, estou fora”. Iniciei esse processo da
produção orgânica quando a universidade es-
tava começando a debater agricultura alter-
nativa, mas a maioria das pessoas achava que
não era possível produzir alimentos, com qua-
lidade e em quantidade, de uma forma mais
equilibrada. E isso se tornou a minha única
atividade econômica, até o ano passado. Tive
que aprender a fazer a gestão, saber como é
que as coisas acontecem, principalmente por-
que vivemos num sistema capitalista, lidando
com pessoas, recursos e pensando em tor-
nar o sistema de produção  economicamente
viável, sem deixar de ser ambientalmente ade-
quado e socialmente justo.  Agora, tento tra-
zer essa experiência acumulada.

ITS     ||||| Mas há diferenças entre fazer a ges-
tão no setor privado e no público...
Valle     ||||| São muitas diferenças. Primeiro, os
tempos, em função da burocracia e do fato de
a maturação das decisões no setor público se-
rem mais alongadas. Até porque se trata de
uma secretaria nacional. O segundo ponto é
que o trabalho precisa ser técnico, ter efeti-
vidade, mas também ser político, no sentido
de promover uma articulação para que o tra-
balho técnico possa se realizar. E o terceiro é
conseguir montar uma estrutura de gestão com
os recursos escassos que temos hoje na ad-
ministração pública brasileira. A Secis tem
cerca de R$ 40 milhões do MCT e cerca de
R$ 200 milhões de emendas parlamentares.

ITS     ||||| Qual é o lugar da tecnologia social
no Plano de Ações da Ciência e Tecnologia
2007-2010?
Valle     ||||| A tecnologia social é uma das grandes
vertentes da Secis. Ela pressupõe o processo
de desenvolver tecnologias mais humanas, de
acesso fácil às pessoas, efetivas, mas brandas
no sentido de não agredir o meio ambiente.

Este vai ser um dos focos. Para isso, a gente
está organizando internamente a Secis, de for-
ma profissional, para conseguir ter efetividade
nesta que é uma atividade-fim.

ITS     ||||| Como está sendo feita essa reorgani-
zação da Secis?
Valle     ||||| Trabalhamos, por exemplo, a volta
do conselho consultivo, que existe desde o
começo da Secretaria, mas não era efetivo.
Este conselho já está se reunindo e conta com
a participação da sociedade civil organizada,
professores e do próprio governo. Atualmente
tem 16 membros, mas vamos ampliar para
20. O objetivo é discutir as linhas básicas da
Secretaria e as estratégias para esse proces-
so ser efetivo na ponta, levar qualidade de
vida para as pessoas por meio da ciência e
da tecnologia.

ITS     ||||| É possível que espaços como este, que
contam com a participação da sociedade,
hoje consultivos, se abram e se tornem tam-
bém deliberativos?
Valle     ||||| Acho que esse é o grande caminho.
Precisa haver o controle social nesse processo
de políticas públicas. Logicamente existe tam-
bém uma questão de cultura. Todo mundo fala
em ser participativo, mas poucas pessoas con-
cretizam e executam. Porque é difícil mesmo.
As decisões passam a ser um pouco mais len-
tas, mas, quando tomadas, têm uma legitimi-
dade muito grande e acontecem realmente.
Apesar de o conselho ser consultivo, estamos
trabalhando a implementação de todas as de-
cisões tomadas por ele, dentro da possibilida-
de da nossa estrutura.

ITS     ||||| Como você vê a proposta de esten-
der essa participação aos conselhos dos
fundos de fomento à pesquisa e desen-
volvimento tecnológico?
Valle     ||||| É um assunto ligado à secretaria exe-
cutiva do MCT e ao ministro. Mas acredito
que o formato das câmaras consultivas dos
fundos precisa ser trabalhado para dar cele-
ridade a este processo. Tudo que é tomada de
decisão fica mais fácil de implementar com a
participação dos atores interessados, que vão
trabalhar para que ela aconteça. Hoje faze-
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mos um projeto de qualidade da Secis com
essa visão. Trabalhei dessa forma no setor pri-
vado e funciona muito bem.

ITS     ||||| Na área de C&T existem dificuldades
para que a gestão participativa aconteça?
Valle     ||||| Quando se fala de inclusão social
num ministério que tem, num primeiro mo-
mento, a idéia das “ciências duras”, acho que
há uma resistência inicial, mais por falta de
conhecimento da abrangência desse proces-
so. A C&T para a inclusão social é transver-
sal. Tem como objetivo a qualidade de vida
das pessoas, que não dá para ser avaliada só
em duas dimensões, o ser humano não é as-
sim. Em quatro anos de atividades da Secis,
as pessoas começaram a enxergar a impor-
tância deste tema. A agricultura alternativa
passou por isso também. O primeiro momento
foi de contraponto e combate. Conforme as
pessoas viram que se tratava de um caminho
viável e sustentável, aqueles que no início
combatiam hoje começam a internalizar a ne-
cessidade da mudança.

ITS     ||||| Mas não se trata também de uma
aceitação que se dá pelo mercado?
Valle     ||||| Não é só no mercado, mas na vida
das pessoas. O planeta está mostrando a ne-
cessidade dessa abordagem. Leva tempo, há
necessidade de maturação, mas vai acontecen-
do. O mercado tem um papel importante nis-
so. Mas as pessoas e os consumidores respon-
sáveis também têm mostrado a forma para que
esses processos aconteçam. A gente percebe
uma busca por mudança, um inconsciente co-
letivo funcionando.

ITS     ||||| Que condições precisariam ser cria-
das para que a produção de conhecimento
que já está acontecendo possa gerar impac-
to significativo para o desenvolvimento?
Valle     ||||| Um papel desta Secretaria é fazer a
articulação entre todos os setores que produ-
zem conhecimento. Primeiro, já existem tecno-
logias nas prateleiras dos centros de pesquisa,
como a Embrapa, por exemplo, que não che-
gam na ponta. Falta esse link com o social. A
princípio, as empresas que fariam essa liga-
ção não o fazem porque esse tipo de tecnologia

não gera dinheiro na venda. E ela fica enca-
lhada. As organizações não governamentais
têm desenvolvido soluções, porque trabalham
direto com a população, não com a idéia do
capital, de ganhar dinheiro com a tecnologia,
mas de fazer a transformação social por meio
dela. É preciso uma grande articulação com o
terceiro setor, as universidades e os institutos
de pesquisa para que essas tecnologias que não
despertam o interesse da empresa se tornem
disponíveis para as pessoas, criando esse flu-
xo. Esse papel a Secis tem que exercer e vai
exercer. Por isso também acredito que a cria-
ção de uma Secretaria como esta, no governo
do presidente Lula, é revolucionária. É nesse
sentido também que as tecnologias sociais têm
uma grande contribuição de mudança, relaci-
onada à inserção da C&T na vida das pessoas.

ITS     ||||| Apesar de o Brasil ter avançado em
produção científica, a apropriação desse co-
nhecimento ainda é considerada baixa. Há
propostas para enfrentar esse desafio?
Valle     ||||| Acredito no desenvolvimento de uma
política de patentes sociais. Se você criou uma
tecnologia e quer disponibilizá-la ou reaplicá-
la, muitas vezes não pode por não ter a patente
e, se faz a patente, corre o risco de que seja
apropriada pelo capital. Se é uma tecnologia
social, você poderia utilizá-la sem ter que
pagar royalties, sem ter um custo elevado
nesse sentido. Acho que a gente pode traba-
lhar de uma forma mais tranqüila se o go-
verno investir dinheiro para o desenvolvi-
mento dessas tecnologias e elas realmente
passarem a ser de domínio público, de modo
que não haja transferência de dinheiro pú-
blico para a empresa privada.

ITS     ||||| O Plano de Ações do MCT prevê a
criação de um fundo para apoiar tecno-
logias sociais. Como ele será?
Valle     ||||| Estamos discutindo a criação de um
fundo de capital solidário (capital de risco) e
um fundo setorial voltado para o social. Com
relação ao fundo setorial, a gente quer ver de
qual setor da iniciativa privada ele pode sair.
Mas queremos também trabalhar as parcerias
público-privadas. Hoje, as empresas buscam
investir em responsabilidade social, mas mui-

ENTREVISTA
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tas não sabem como. Um fundo de capital
solidário como o que estamos propondo dá um
sentido para esse investimento. Ele vai
viabilizar o terceiro setor que trabalha com
tecnologias sociais e facilitar que os recursos
sejam agrupados e colocados à disposição para
atender as necessidades onde elas existem,
na ponta, capitalizando o que as empresas in-
vestem para a sociedade.

ITS     ||||| Como se dará essa relação com as
empresas que têm ações de responsabilida-
de social?
Valle     ||||| Obviamente não podemos financiar o
privado, temos que financiar o que é público.
Existem empresas que podem fazer a capta-
ção de produtos que estão sendo desenvolvi-
dos por grupos organizados e colocar no mer-
cado de uma forma justa. Elas são importan-
tes. Ao mesmo tempo, se existe um instituto
que tem por trás uma marca comercial, essa
relação começa a se complicar. Muitas vezes
a fronteira é tênue. Temos que tomar esse cui-
dado. Isso vai depender da sensibilidade do
gestor público e do controle social, por meio
de instâncias como os conselhos.

ITS     ||||| De que forma se pretende fortalecer
a interação entre as universidades e a soci-
edade, com o objetivo da inclusão social?
Valle     ||||| Já começamos a investir na extensão
universitária, porque acreditamos que ela pode
mudar o país, ao integrar a universidade na
vida das comunidades, buscando sistematizar
os conhecimentos populares, ouvindo as de-
mandas da população em relação à melhoria
da qualidade de vida e direcionando a elas
projetos de pesquisa. Para isso estamos pro-
pondo bolsas de mestrado e doutorado em
extensão. Também vamos fazer a convergên-
cia de políticas públicas, um verdadeiro
mutirão para a inclusão social, envolvendo
várias secretarias do governo e ministérios e
buscando levar recursos para a extensão.

ITS     ||||| Como a Secis identifica as deman-
das da sociedade e avalia os projetos já im-
plantados?
Valle     ||||| A retomada do conselho é um meca-
nismo importante também para isso. Estamos

na fase de buscar dentre as demandas que já
foram atendidas quais projetos e tecnologias
sociais podem ser reaplicados, para a gente
sair do atendimento pontual e passar ao aten-
dimento em larga escala, com a formação de
políticas, trabalhando com a sociedade civil
organizada. Estamos ajudando, por exemplo,
os outros segmentos do governo que traba-
lham para implantar uma política de Seguran-
ça Alimentar e Nutricional, levando a parte de
C&T. Por a Secis ter uma estrutura pequena,
as avaliações até agora estavam sendo feitas
na duração dos projetos, para verificar a par-
te financeira e técnica. Algumas instituições
parceiras vão ajudar a avançar na metodologia
de averiguação e acompanhamento de sua
sustentabilidade, dentre elas o ITS, a Rede de
Tecnologia Social e a Unitrabalho.

ITS     ||||| As metas da C&T para a inclusão
social hoje estão “casadas” com o projeto
nacional para a C&T?
Valle     ||||| O Plano de Ações da C&T 2007-2010
estabelece essa ligação. Claro que fazer com
que a C&T promova inclusão social não é ação
de uma só instituição, mas uma construção
coletiva. E estamos trabalhando muito para
conseguir essas mudanças no nosso governo.
A gente precisa fazer com que a C&T para a
inclusão social seja efetiva, que existam re-
cursos para trabalhar. Essa compreensão está
de acordo com a filosofia do presidente Lula.
Então, precisamos fazer com que ela se
internalize, conceitualmente, no plano do go-
verno. Mas isso só se realiza se existe reper-
cussão na ponta, na base, se as pessoas sen-
tem a importância desses projetos e dessas
mudanças. A articulação necessária, que en-
volve uma parte técnica, mas também uma
parte política, busca isso. Também para que a
classe política entenda essa importância e que
a gente não dependa mais só da cabeça dos
governantes e, sim, que venha da base esse
anseio, essa participação, essa proposição. E
aí você desligue da questão partidária. É o que
a gente está tentando fazer. A tecnologia soci-
al é foco de alguns partidos, inclusive o nosso
partido (PSB), a base de governo, mas ela pre-
cisa ser mais do que isso, precisa ser uma ne-
cessidade nacional.
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Um projeto
de cidadania e
desenvolvimento

Autores*

município de Osasco, na região me-
tropolitana de São Paulo, teve sua
dinâmica econômica marcada pela
industrialização e foi palco de lutas

históricas, com a mobilização dos operários,
desde a década de 50, culminando na famosa
greve de 19681. A partir dos anos 90, seguindo

as mudanças econômicas mundiais, a cidade
assistiu a uma diminuição das atividades indus-
triais e um aumento do setor terciário, manten-
do diversas áreas de Osasco à margem do de-
senvolvimento econômico e social2.

Para enfrentar estes problemas, que atin-
gem uma parcela significativa dos quase 700
mil habitantes do município, a prefeitura de
Osasco, na gestão Emídio de Souza (2005-
2008), implementou uma
estratégia de desenvol-
vimento socioeconô-
mico que compreen-
de um conjunto in-

Incubadora Pública de
Empreendimentos Populares e
Solidários de Osasco gera trabalho
e renda com tecnologia social

O
O grupo indígena

Pankararé participa da
Incubadora Pública,

no segmento
artesanato

ARTIGO

(*) Este artigo é fruto
da reflexão realizada
pelas equipes da
Prefeitura Municipal
de Osasco –
Secretaria de
Desenvolvimento,
Trabalho e Inclusão e
do Instituto de
Tecnologia Social,
incorporando o
trabalho de
sistematização feito
pela equipe do
Programa Osasco
Solidária [autores:
SDTI/PMO – Dulce
Cazzuni, Sandra Fae
Praxedes, Paula
Patrone, Fabiana
Jardim; ITS – Gerson
Guimarães, Beatriz
Rangel e Ana Paula
Macedo Soares].
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tegrado de programas, cujo objetivo é romper
o ciclo estrutural de pobreza e enfrentar as
múltiplas formas de exclusão social. As ações
previstas articulam os programas de transfe-
rência de renda (municipais, estaduais e fede-
rais) e as políticas de geração de trabalho e
renda, sob a coordenação da Secretaria do
Desenvolvimento Trabalho e Inclusão (SDTI).

A proposta da SDTI, antes de mais nada, é
estruturar uma “alavanca” emancipatória inte-
grada aos programas de transferência de renda,
constituindo uma política para o desenvolvimen-
to, orientada para uma parcela da população his-
toricamente excluída e ainda mais duramente
afetada pela reestruturação produtiva e flexibili-
zação das relações de trabalho. Considerando
essa perspectiva, visa-se a valorização dos in-
divíduos, fortalecendo sua auto-estima e con-
tribuindo para a formação de grupos capazes
de se organizar coletivamente e buscar solu-
ções para suas necessidade e demandas.

Dentre os programas emancipatórios des-
ta Secretaria, o Programa Osasco Solidária
promove ações e instrumentos para a organi-
zação e sustentabilidade de empreendimentos
econômicos solidários (EES). Sua estratégia
inclui a formação e assessoria para os EES,
provida pela Incubadora Pública de Empre-
endimentos Populares e Solidários (Ipeps), o
fortalecimento de segmentos econômicos (ali-
mentação, reciclagem, confecção e costura,
artesanato, entre outros), com a elaboração
de projetos em cada um deles, e a integração
dos atores do campo da economia solidária,
com a criação de um Centro Público de Eco-
nomia Popular e Solidária3.

Neste artigo, focaremos especificamente
a ação da Ipeps, implementada em uma par-
ceira entre a prefeitura de Osasco, o Instituto
de Tecnologia Social (ITS) e a Incubadora
Tecnológica de Cooperativas Populares
(ITCP-Coppe), da Universidade Federal do
Rio de Janeiro.

Vamos explorar alguns aspectos que per-
mitem compreendê-la como tecnologia social.

(1) A organização coletiva e a mobilização em torno de necessidades e demandas são características da experiência de
cidadania da população de Osasco. Sobre este tema ver: NASCIMENTO, Cláudio. Do ‘beco dos sapos’ aos Canaviais de
Catende. Brasília, Secretaria Nacional de Economia Solidária/Ministério do Trabalho e Emprego (SENAES/MTE), 2005.

(2) Sobre este tema ver os dados apresentados em: GUERRA, Alexandre; CAZZUNI, Dulce; COELHO, Rodrigo (org). Atlas da
Exclusão Social de Osasco: alternativas de desenvolvimento, trabalho e inclusão.  Osasco, SP, SDTI/PMO, 2007.

(3) Os Centros Públicos de Economia Popular e Solidária fazem parte de uma estratégia nacional da SENAES/MTE.

ARTIGO

Oficina Escola
Implementado pela prefeitura de Osasco, em parce-

ria com a Associação Eremim, o projeto Educação e
Inclusão/Oficina Escola foi criado em 2006, no bairro
Rochdale, para oferecer capacitação no segmento de
confecção e costura, inicialmente, a um grupo 280 mu-
lheres. Elas partilhavam uma história comum: eram
beneficiárias do programa Operação Trabalho e encon-
travam dificuldades de inserção no mercado formal.
Com a formação oferecida na Oficina, aprenderam a
lidar com máquinas profissionais de costura e ganha-
ram maior confiança neste ofício. Foi através de uma
parceria entre as secretarias de Desenvolvimento, Tra-
balho e Inclusão e de Educação que o grupo assumiu
uma experiência concreta de produção, confeccionando
uniformes para 47 mil alunos do ensino público funda-
mental. Isso possibilitou atender às necessidades de
aprendizado do grupo e representou também um ganho
em eficácia na política pública, no que diz respeito à
qualificação profissional. Passada esta etapa, 44 mulhe-
res optaram por formar empreendimentos de econo-
mia popular e solidária. Elas seguem trabalhando com
a Incubadora Pública e recebem assessoria para a lega-
lização dos empreendimentos, a criação de sua identi-
dade, o desenvolvimento de produtos e a autogestão.

Beatriz Rangel
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Para participar da incubação no segmento de panifi-
cação e confeitaria, 150 pessoas do município de Osasco
foram sensibilizadas e 40 delas, originárias dos progra-
mas de transferência de renda, ingressaram na
capacitação técnica. Ao final desta fase, parte optou por
voltar ao mercado de trabalho, agora mais qualificada,
e outra parte hoje caminha para formar empreendimen-
tos populares e solidários. A este grupo somaram-se,
ainda, empreendimentos de mulheres que trabalhavam
informalmente, mas queriam aprimorar seus produ-
tos, se legalizar e tornar seus negócios sustentáveis, a
partir do acesso a novos conhecimentos, tecnologias
sociais e ferramentas para a autogestão solidária.

Estes grupos contarão, a partir de dezembro, com
um espaço de mais de 200 m2  direcionado à
capacitação e assessoria técnica, na Vila Mazei, zona
norte da cidade. É a Padaria Solidária – Pão Sol, que
está sendo implementada pela parceria entre a Secre-
taria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão, o Fun-
do Social de Solidariedade e o Instituto de Tecnologia
Social, com recursos do Ministério do Desenvolvimen-
to Social e da Financiadora de Estudos e Projetos
(Finep), do Ministério da Ciência e Tecnologia.

A Pão Sol integra a política de geração de traba-
lho e renda do município e funcionará como um la-
boratório, com equipamentos industriais de panifica-
ção e confeitaria e um projeto arquitetônico seme-
lhante a uma padaria profissional. Além disso, os pro-
dutos das empreendedoras do Pão Sol e de outros
grupos de alimentação que participam da incubação
serão comercializados em espaços como, por exem-
plo, o Centro Público de Economia Solidária.

ARTIGO
 Gestão pública com a
participação da sociedade

A política de fomento à economia solidária
foi regulamentada no município de Osasco em
27 de dezembro de 2005 (Lei nº. 3978). A cri-
ação de um marco legal, aliada à construção
de equipamentos públicos, como a Incubado-
ra, os projetos setoriais e o Centro, evidenci-
am uma compreensão de que as políticas pú-
blicas precisam ser pensadas por sua
pertinência social e econômica, tendo como
referência as necessidades e demandas da po-
pulação e, portanto, a legitimidade dos
osasquenses, como forma de garantir a pró-
pria continuidade da política.

A parceria com organizações da sociedade
civil busca elaborar coletivamente o planeja-
mento, a metodologia de implantação, o
monitoramento e a avaliação, reconhecendo e
valorizando a interação com as comunidades
locais e sistematizando os conhecimentos pro-
duzidos por elas. Essa gestão compartilhada
tem um viés de democratizar a gestão públi-
ca, contribuindo para a efetividade e a
sustentabilidade desta política, para além do
tempo de um governo.

Nessa perspectiva é que o ITS foi chama-
do a aportar seus conhecimentos para a
melhoria da qualidade dos produtos e servi-
ços oferecidos pelos EES. O ITS também está
identificando demandas tecnológicas (de pro-
dução, gestão, organização do trabalho e
design) e desenvolvendo, em parceria com a
prefeitura, um sistema de monitoramento e
avaliação dos empreendimentos e programas
de desenvolvimento local, com indicadores de
tecnologia social.

O objetivo é capacitar os cidadãos para a
construção de alternativas eficazes de geração
de trabalho e renda, num processo de aprendi-
zagem que é, fundamentalmente, uma aposta
nas pessoas e em seu potencial, enquanto indi-
víduos e grupos organizados, quando acessam
e se apropriam dos instrumentos de produção
de conhecimento. Reconhecer nos EES o di-
reito a construir e gerir conhecimentos repre-
senta, além do mais, um passo significativo
para o desenvolvimento de uma ciência e de
uma tecnologia que venham a atender, de for-
ma efetiva, ao desenvolvimento social e hu-
mano, contribuindo para reverter a direção dos

Pão Sol

Beatriz Rangel
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ARTIGO
processos de exclusão e promover uma inser-
ção mais igualitária na sociedade.

A produção de conhecimento permeia
também, vale ressaltar, todo o processo que
vai da identificação das demandas sociais no
município à implantação desta política pú-
blica, passando pela definição de priorida-
des, proposição de ações (organizadas na for-
ma de um plano estratégico) e o esforço de
monitorar e avaliar o trabalho realizado e o
impacto de transformação na vida das comu-
nidades, de modo participativo. Essa dinâ-
mica tende a se aprimorar a cada etapa, en-
volvendo pessoas e instituições, que carregam
os conhecimentos colhidos no percurso, a in-
teligência coletiva que vai se construindo e
reavivam, a todo momento, o sentido público
da política. Por isso, a importância de garan-
tir canais para que este diálogo aconteça. Pro-
duzir conhecimento, aplicá-lo, geri-lo adequa-
damente e avaliar o impacto e sua distribui-
ção na sociedade são elementos essenciais para
a efetividade das políticas sociais e o bem-
estar das comunidades, como o próprio pro-
cesso vem mostrando.

A metodologia de incubação
A Incubadora Pública de Empreendimen-

tos Populares e Solidários atende, priorita-
riamente, pessoas que vivem abaixo da linha

da pobreza, vindas dos programas de transfe-
rência de renda ou grupos e empreendimen-
tos populares de Osasco, interessados em ge-
rar trabalho e renda de forma coletiva.

As ações da Incubadora oferecem condi-
ções para a estruturação de empreendimen-
tos viáveis do ponto de vista social e econômi-

Tecnologia Social

Técnicas, métodos, produtos, serviços e processos que têm
por objetivo melhorar as condições de vida das pessoas. Um
aspecto determinante é a produção de conhecimento  partici-
pativa e compartilhada. Valoriza-se a experiência e o saber de
todos os envolvidos (tanto os gestores públicos, quanto o
público beneficiário e os parceiros).

Implicações que se destacam na experiência

• Compromisso com a transformação social

• Pertinência e eficácia social

• Organização e sistematização

• Processo pedagógico para todos os envolvidos

• Diálogo entre diferentes saberes

• Difusão e ação educativa

• Processos participativos de planejamento,
acompanhamento e avaliação

A incubação
fortalece a
confiança no
trabalho
coletivo e
valoriza os
saberes que os
grupos trazem

Gerson Guimarães
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co, e a criação de sinergias entre os diferen-
tes atores, de modo a articular suas compe-
tências e contribuir para a construção de um
modelo de desenvolvimento justo e eqüitativo,
com foco no ser humano.

A incubação consiste em um processo
formativo cuja referência é a educação popu-
lar. Parte-se do princípio que todos as pessoas
possuem uma experiência anterior que deve
ser valorizada e incentiva-se o diálogo entre
os conhecimentos acumulados pelos grupos e
os conhecimentos “técnicos”.

As atividades formativas propiciam situa-
ções concretas de produção e comercialização
e incentivam que os espaços de tomada de
decisão – por exemplo, sobre a gestão ou a
negociação de valores – sejam participativos
e democráticos, fortalecendo os vínculos de
grupo. Elas se pautam nas necessidades e de-
mandas que emergem no dia-a-dia dos em-
preendimentos e são desenvolvidas por meio
de cursos e assessorias.

Os cursos introduzem temas como: Instru-
mentos de Planejamento; Coletivos de Traba-
lho, Autogestão e Economia Solidária; Viabi-
lidade Econômica e Plano de Negócios; Ges-
tão Financeira e Contábil; Comunicação e
Marketing; Formalização das Relações de Tra-
balho e Legalização dos Empreendimentos.
Para cada um, a Incubadora desenvolveu um
material de apoio e consulta. As assessorias,
por sua vez, procuram transformar tais con-
teúdos em instrumentos concretos para o co-
tidiano dos empreendimentos.

O projeto do EES é uma das primeiras ati-
vidades da incubação. Ao mesclar elementos
de planejamento e de plano de negócios, ele
contribui para que os grupos reconheçam sua
situação atual, tenham clareza dos objetivos e
metas que querem alcançar, organizem seu tra-
balho e tracem um plano de ações, viável do
ponto de vista econômico e associativo.

Os técnicos da incubadora cumprem o pa-
pel de assessores, facilitando a percepção de
alternativas e/ou oportunidades para os gru-
pos, fazendo o acompanhamento permanen-
te e prestando suporte técnico. Eles formam
uma equipe multidisciplinar, que reúne espe-
cialistas em gestão, viabilidade de empreen-
dimentos, estruturação de grupos nos seg-
mentos atendidos, entre outras áreas. A equi-

pe incorporou também gestores públicos
oriundos de diversas Secretarias da prefei-
tura de Osasco. Todos são co-responsáveis
no desenvolvimento das atividades práticas
de organização dos EES.

A Incubadora fomenta uma rotina em que
os conhecimentos são produzidos e trocados,
numa relação pedagógica que tanto visa au-
mentar os conhecimentos dos grupos, quanto

Metodologia
Incubação enquanto processo formativo e
de aprendizagem tendo como referência a
educação popular.

Diálogo permanente com o conhecimen-
to e o saber inerente de cada integrante
do grupo.

Espaços formativos que propiciam vivên-
cias  concretas de produção, comercializa-
ção  e de autogestão.

Objetivos
Apoio na estruturação de empreendimen-
tos econômicos e solidários viáveis econo-
micamente e autogestionários.

Educação, emancipação e autonomia para
o trabalho.

Capacitação nos conhecimentos de gestão
e organização do empreendimento.

Apoio no acesso a tecnologias que agre-
guem valor ao produto/serviço e/ou melho-
rem a qualidade de vida no trabalho.

Fomento à criação de redes solidárias de
produção, consumo, comercialização e de
conhecimento e informação.

O que é incubação?

É um processo do qual participam grupos
que desejam receber apoio para estruturar
o seu empreendimento. No caso da Incu-
badora Pública de Osasco, ela consiste tan-
to na assessoria direta aos empreendimen-
tos econômicos solidários quanto na qua-
lificação dos indivíduos que compõem es-
ses empreendimentos por meio de cursos
de capacitação para a gestão do negócio.

ARTIGO
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estimular neles uma aprendizagem constante,
constituindo uma verdadeira cultura de inova-
ção e de sistematização de conhecimentos.
Todos aprendem: técnicos e empreendedores
em incubação.

A proposta de motivar a participação dos
beneficiários na construção da política públi-
ca deu origem, ainda, a uma comissão de re-
presentantes dos EES. Mensalmente, ela se
reúne com a equipe-base do programa Osasco
Solidária e técnicos do ITS para avaliar e
monitorar as atividades de incubação, bem
como encaminhar os próximos passos na
implementação do projeto.

Também são realizadas reuniões quinzenais
e semanais dos empreendimentos por segmen-
to econômico, com o objetivo de diagnosti-
car, organizar e encaminhar as demandas con-
juntas e avançar na elaboração de projetos
setoriais, com a perspectiva do desenvolvi-
mento local e da formação de redes. Neste
fórum discutem-se, por exemplo, as partici-
pações em feiras e eventos e as estratégias de
comercialização conjuntas.

O desenvolvimento destas ações prevê,
ainda, uma formação permanente dos atores
envolvidos: gestores públicos, incubandos, en-
tidade parceira, técnicos de incubação e soci-
edade civil organizada. Desta forma, as equi-
pes da SDTI e do ITS têm participado – e
estimulado que os beneficiários também o fa-
çam – de reuniões, seminários, eventos, fóruns
e outras iniciativas locais e nacionais, que vi-
sam amplificar e aperfeiçoar as políticas pú-
blicas de fomento à economia popular e soli-
dária e promover o fortalecimento dos atores
que as integram.

Perspectivas
Dentre os desafios e perspectivas que a

prefeitura e os parceiros do programa terão
pela frente, agora com os grupos já se conso-
lidando e formando cooperativas, está a for-
mação, no município, de redes de distribui-
ção, comercialização e consumo na perspecti-
va do comércio justo e solidário. Nesse senti-
do, está sendo criada uma marca para identi-
ficar e valorizar os produtos dos empreendi-
mentos de Osasco que foram incubados. Tam-
bém será inaugurado, no final de setembro, o
Centro Público de Referência em Economia

ARTIGO
Solidária, que promoverá a integração dos EES
e das ações desenvolvidas pelo programa.

Na construção da política de geração de
trabalho e renda em Osasco, a gestão públi-
ca busca praticar, junto com a sociedade ci-
vil organizada e os demais atores, uma nova
responsabilidade, pautada na participação
efetiva para a construção de um projeto de
cidadania e de desenvolvimento democrati-
zado, que beneficie o conjunto da população
do município. A política de fomento à econo-

mia popular e solidária deve reconhecer e
fortalecer a organização social dos trabalha-
dores beneficiários o seu protagonismo polí-
tico, premissa fundamental para a institu-
cionalização de direitos, para a interlocução
com o Estado, fortalecendo as esferas públi-
cas democráticas no país.

Produtos
comercializados
pelos grupos
da Incubadora
Pública

INFORMAÇÕES

• Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão
Portal do Trabalhador – Programa Osasco Solidária
R. Virgínia Aurora Rodrigues, 350 – Centro
e-mail: osascosolidária@osasco.sp.gov.br
Telefone: (11) 3653-1133 

 
• Incubadora Pública de Empreendimentos

Econômicos Solidários
R. Dimitri Sansoud de Lavaud, 70, Jardim Bossucaba
Telefone: (11)  3654-1589

PMO/Divulgação
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Mudanças
climáticas,
uma questão
de educação

Miriam Duailibi*

á não existem mais dúvidas no âmbito
científico e político que o aquecimento
global em curso é conseqüência do ex-
traordinário acúmulo de gases de efei-

to estufa (gás carbônico, metano e óxido nitroso,
entre outros) emitidos pela humanidade nos úl-
timos 150 anos. Emissão esta que é conseqü-
ência direta do modelo civilizatório adotado, em
especial, pelos países mais desenvolvidos.

O aquecimento global é cumulativo, com-
plexo e abrangente e já causa impactos signi-
ficativos no clima, como o aumento de 0,8º
Celsius na temperatura média da Terra, o au-
mento no volume e na intensidade das chu-
vas, os longos períodos de estiagem, a maior
freqüência de furacões e ciclones, as tempe-
raturas extremas, entre outros fenômenos, de-
monstrando que, de uma forma ou de outra,
em maior ou menor escala, suas conseqüên-
cias afetarão todos em todos os lugares.

O último relatório do IPCC (Painel Interna-
cional para as Mudanças do Clima) aponta, a
continuar neste nível de emissões, para uma
subida de temperatura média da Terra entre

(*) Miriam Duailibi
é coordenadora
geral do Instituto
Ecoar para a
Cidadania, da
Associação Ecoar
Florestal e do
Centro Ecoar de
Educação para a
Sustentabilidade.

O papel da sociedade civil
organizada é informar e
estimular que pessoas,
governos e empresas
façam parte da solução,
não só do problema
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1,8º e 6 º Celsius nos próximos 50 anos.
O cenário mais otimista apresentado recomen-
da um aumento médio da temperatura global
abaixo dos 2º Celsius – o que implicaria em um
corte de 50% nas emissões de gases do efeito
estufa até 2050 em relação aos níveis de 1990.

O relatório Stern, lançado em 2006 pelo
economista chefe do governo britânico cha-
ma a atenção do mundo para os custos das
mudanças climáticas, destacando que, se nada
for feito, os prejuízos podem chegar a 20% do
Produto Interno Bruto (PIB) mundial, enquan-
to que, se medidas sérias forem tomadas des-
de já, estes custos não ultrapassarão 3% do
PIB mundial em 20 anos.

Em todo o planeta cientistas e governantes
debruçam-se em busca de novas tecnologias
menos emissoras, ao mesmo tempo que se tra-
balha na pesquisa de alternativas de captura e
armazenamento geológico de carbono (CCS).

Os estudos têm demonstrado que, dada a
gravidade e dimensão do problema, medidas
de diversas naturezas precisam ser tomadas
concomitantemente.

Um dos aspectos mais preocupantes refe-
re-se à deterioração, cada vez maior, dos su-
midouros naturais. O desmatamento, as quei-
madas e as técnicas agrícolas convencionais,
além de serem responsáveis por grande parte
das emissões (representam 75% das emissões
brasileiras), destroem também a possibilida-
de do solo e das florestas seqüestrarem e man-
terem o estoque destes gases.

No entanto, já é senso comum entre os es-

J
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tudiosos do assunto que somente a mudança
para tecnologias mais limpas e o aumento do
seqüestro dos gases de efeito estufa não se-
rão capaz de reverter o aquecimento global,
cujo caráter cumulativo exigiria 200 anos de
emissão zero, se isto fosse possível, para que
a natureza pudesse absorver os GEE hoje exis-
tentes na atmosfera terrestre.

 É, pois, necessário e urgente pensar em
como os seres humanos vão adaptar suas es-
truturas físicas, seu modo de produção, de lo-
comoção, enfim, seu modo de viver às novas
condições climáticas que já se apresentam.

Este processo, chamado de adaptabilida-
de, já é foco de preocupação e estudos de
pesquisadores e governos em todo o mundo.
Há países que já se preparam para enfrentar,
por exemplo, a subida do nível dos mares, ade-
quando suas cidades, construindo diques, ro-
tas de fuga etc. A adaptação genética das cul-
turas agrícolas está em pauta nos maiores cen-
tros de pesquisa do mundo, inclusive nos bra-

sileiros, que buscam espécies
mais resistentes à seca e ao ca-

lor, dos alimentos que formam a base
de nutrição em nosso país.
Entretanto, pouco ainda tem sido discutido

quanto à prevenção das ameaças à saúde pú-
blica que o aquecimento global pode signifi-
car, com a migração de vetores de doenças
tropicais para países tradicionalmente de cli-
ma temperado. Tampouco está se debatendo
como será feita a preparação dos países para
combater as doenças infecto-contagiosas cau-
sadas pela contaminação dos recursos hídricos
e pelo comprometimento da rede de esgotos
em caso de enchentes de maior gravidade.

O mundo ainda não parece estar se prepa-
rando seriamente para lidar com a temática das
migrações climáticas e suas dramáticas conse-
qüências como o superpovoamento, a faveli-
zação, as epidemias e a violência urbana.

O que mais nos chama a atenção é que a
discussão da adaptabilidade ainda está res-
trita à universidades, governos e grandes em-
presas, especialmente nos países centrais. Em
grande parte do mundo, a maioria das pesso-
as sequer compreende do que se está falando
e desconhece solenemente as conexões exis-
tentes entre a emissão de gás carbônico de
seu carro, por exemplo, e o aumento da tem-
peratura da Terra, a falta de chuva e a deserti-
ficação em uma parte do mundo, os ciclones
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e as inundações em outra.
As comunidades podem e precisam ser

convocadas a compreender este contexto e
estimuladas a exercer ativamente sua cidada-
nia planetária. Precisam acompanhar e influir
nas discussões sobre a diferenciação de res-
ponsabilidade de cada país no caos climático
que estamos vivendo, necessitam conhecer as
vulnerabilidades do local onde vivem e se pre-
parar para enfrentar os impactos previstos.

Somente quando a população de todo o
planeta tiver condições de compreender que,
pela primeira vez na história da humanidade,
estamos diante de uma ameaça capaz de com-
prometer a continuidade de nossa caminhada
enquanto espécie nesta Terra; somente quan-
do nos entendermos como parte de uma única
comunidade biótica e colocarmos os interes-
ses da humanidade acima dos pessoais, pode-
remos aprender a exercer nossa cidadania pla-
netária e começar a ganhar a luta para garan-
tir a vida com qualidade, para todos desta e
das futuras gerações.

Para tanto, o papel da sociedade civil or-
ganizada é fundamental, diponibilizando co-
nhecimento à mídia e às comunidades, esti-

ARTIGO
mulando os cidadãos e cidadãs a serem par-
te da solução e não só do problema, associ-
ando a solução deste problema global à ação
local, diminuindo o sentimento de impotência
das pessoas diante da dimensão das ques-
tões socioambientais.

Sensibilizar, informar, formar redes, promo-
ver campanhas que estimulem as pessoas a agir
não só como indivíduos, mudando seus hábi-
tos e práticas, mas também politicamente,

DESLIGUE, REDUZA, CAMINHE, 

· Exerça pressão sobre os
governantes para a adoção
de um sistema público de
transportes eficiente e limpo,
com ônibus elétricos, me-
trôs, trens e ciclovias.

· Reduza o uso do carro. Se
optar por ter um, dê prefe-
rência aos automóveis me-
nos potentes, bem regulados
e de motores flex.

· Caminhe, ande de bicicleta
e use o transporte público
sempre que puder. Outra op-
ção é organizar um sistema
de carona com os colegas de
trabalho ou da escola.

· Diminua as viagens de avião.
Este tipo de transporte emite
grandes quantidades de ga-

ses de efeito estufa.

· Busque fazer parte de or-
ganismos de pressão políti-
ca pelo barateamento e uso
intensivo de fontes alternati-
vas e limpas de energia como
a eólica, solar, de biomassa,
entre outras.

· Economize no uso da água
e da energia com hábitos sim-
ples como trocar as lâmpadas
de casa (incandescentes pe-
las fluorescentes), tomar ba-
nhos mais curtos, instalar chu-
veiros de baixo fluxo de água
e usá-lo na posição ‘verão’
sempre que o clima não esti-
ver frio. Aproveite ao máximo
a luz e a ventilação naturais.

· Minimize a produção de re-

síduos, da coleta seletiva e
reciclagem até a pressão po-
lítica pelo fim dos lixões e
aterros.

· Procure saber a origem dos
produtos que você conso-
me, que tipo de mão-de-
obra empregou, quais recur-
sos naturais foram usados na
fabricação e o impacto soci-
al e ambiental gerado. Pres-
sione e monitore para que as
empresas ofereçam produ-
tos sustentáveis.

· Seja um consumidor cons-
ciente. A fabricação e a dis-
tribuição da maioria dos pro-
dutos que consumimos usa
energia não renovável, gera
gases de efeito estufa e pro-
duz lixo. Consuma menos
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pressionando governos e
empresas a fazer a sua par-
te, é dever de todos os se-
tores da sociedade global.

Não devemos nos es-
quecer o que a história já
nos ensinou: governos
estão sempre atrás do
povo, nunca a sua fren-
te, têm uma imensa difi-

culdade em ser pró-ativos quando se trata de

PENSE, MUDE, PARTICIPE.

produtos embalados e não
desperdice alimentos. Faça
escolhas. Por exemplo, pre-
fira uma garrafa de dois litros
a duas de um litro.

· Prefira embalagens reutili-
záveis ou que usem refil.
Reuse tudo o que puder. No
supermercado, por exemplo,
leve a sua própria sacola para
fazer compras.

· Prefira produtos cultivados
e produzidos localmente.
Você economiza gastos com
combustível e mantém o di-
nheiro circulando dentro da
sua comunidade.

· Recicle também seu lixo or-
gânico. Em decomposição,
eles geram 3% dos gases

que provocam o efeito estu-
fa. Você pode usá-lo como
adubo. Mas cuide para fazer
isso da forma correta, evitan-
do o mal cheiro e a emissão
do gás metano.

· Prefira alimentos orgânicos.
O solo deste tipo de cultivo
captura e guarda mais gás
carbônico do que o solo da
agricultura convencional. E
escolha a comida fresca ao
invés da congelada, já que
ela consome 10 vezes mais
energia.

· Lute pela eliminação abso-
luta do hábito da queima de
lixo em cada casa e o com-

bate sistemático das queima-
das e desmatamento em sua
rua, sua cidade, seu estado,
seu país.

· Plante árvores e contribua
com a permeabilização dos
espaços urbanos, começan-
do pelo quintal de sua casa
ou de seu condomínio, pas-
sando por sua calçada e plan-
tio da mata ciliar do córrego
ou rio mais próximo. Uma
única árvore absorve cerca
de uma tonelada de CO2 ao
longo de sua vida. A sombra
reduz a temperatura das ca-
sas, prédios, calçadas e pra-
ças, tornando o ambiente
nas cidades mais agradável.

enfrentar lobbies dos grandes conglomera-
dos econômicos. As grandes empresas difi-
cilmente sairão do business as usual e in-
vestirão os volumosos recursos financeiros
necessários para as mudanças tecnológicas,
se não sofrerem pressão de consumidores,
investidores e governos.

Assim, para que as dramáticas mudanças
que se fazem necessárias possam ser postas
em prática, a opinião pública mundial precisa
se mobilizar para exigir fontes energéticas
mais limpas, desmatamento zero, cultivo di-
reto, reflorestamento, permeabilização do
solo urbano, eletrodomésticos e máquinas
mais eficientes energeticamente, green
buildings, transporte público de qualidade,
carros mais econômicos, elétricos ou  movi-
dos a biocombustíveis etc.

O Instituto Ecoar, que tem por missão con-
tribuir para a construção de sociedades sus-
tentáveis, entende que é, acima de tudo, uma
questão de justiça ambiental e de ética in-
formar à sociedade a gravidade dos fatos e
como o cotidiano e o futuro de cada um e de
todos poderá ser afetado pelas mudanças de
clima no planeta.

Fontes: Instituto Ecoar para a Cidadania, http://globalwarming-facts.info/, http://
www.idec.org.br/especial_mudancas_climaticas.asp, revista Ocas.



CONSELHO EDITORIAL

Aelson Almeida
Pró-Reitor de Extensão da Universidade
Federal do Recôncavo Baiano

Ângelo Padilha
Professor titular da Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo

Dulce Cazunni
Secretária de Desenvolvimento, Trabalho e
Inclusão da Prefeitura Municipal de Osasco

Fabiana Augusta Alves Jardim
Doutoranda do Depto. de Sociologia da Faculdade
de Letras, Filosofia e Ciências Humanas da USP

João Carlos Martins Neto
Vice-Presidente do Conselho Nacional dos Direitos
da Pessoa Portadora de Deficiência (Conade)

Marilene Corrêa da Silva Freitas
Secretária de Ciência e Tecnologia
do Estado do Amazonas

Miriam Duailibi
Coordenadora Geral do Instituto
Ecoar para a Cidadania

Murilo Drummond
Diretor da Associação Maranhense para a
Conservação da Natureza - Amavida

Rogério Dardeau
Diretor Técnico da ONG Moitará

Sandra Magalhães
Coordenadora do Banco Palmas

Silvia Picchioni 
Coordenadora da Área de Combate à Desertificação
da Associação Pernambucana de Defesa da Natureza

Targino de Araújo Filho
Assessor Especial do Fórum de Pró-Reitores de
Extensão Universitária das Universidades Públicas

Teófilo Galvão Filho 
Coordenador do Programa Informática na Educação
Especial - Obras Sociais Irmã Dulce

Projeto Editorial e Realização

DIREÇÃO EDITORIAL
Irma Passoni e Jesus Carlos Delgado Garcia

Coordenação editorial e textos
Beatriz Rangel

Edição de textos
Beatriz Rangel e Maurício Ayer

Contribuição especial
Gerson José Guimarães e Philip Hiroshi Ueno

Edição de arte e diagramação
Tadeu Araujo e Ohi

Ilustrações
Ohi

Foto da capa
Gerson Guimarães

Impressão
Gráfica New Way

Instituto de Tecnologia Social

Conselho Deliberativo

Presidente
Uraci Cavalcante de Lima

Vice-Presidente
Roberto Vilela de Moura Silva

Membros
• João Antônio Zuffo
• Laércio Lage
• Maria Lúcia Barros Arruda
• Moysés Aron Pluciennik
• Roberto Dolci

Gerente Executiva
Irma Passoni

Equipe de projetos

Coordenador de Projetos
Jesus Carlos Delgado Garcia

Consultores
• Beatriz Rangel
• Flávia Torregrosa Hong
• Gerson José Guimarães
• Marcelo Elias de Oliveira
• Philip Hiroshi Ueno
• Sandra Felizatto

Estagiário
• Edison Luís dos Santos

Secretaria
• Edilene Luciana Oliveira
• Maria Aparecida de Souza

PROJETO DE COMUNICAÇÃO DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA SOCIAL APOIADO
PELO MINISTÉRIO DE C&T - SECRETARIA DE C&T PARA A INCLUSÃO SOCIAL

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO DE TECNOLO DE TECNOLO DE TECNOLO DE TECNOLO DE TECNOLOGIA SOCIALOGIA SOCIALOGIA SOCIALOGIA SOCIALOGIA SOCIAL
Endereço: Rua Rego Freitas, 454, cj. 73
República – CEP: 01220-010 – São Paulo - SP
Tel/fax: (11) 3151-6499
e-mail: its@itsbrasil.org.br – www.itsbrasil.org.br

Ministro da Ciência e Tecnologia
Sérgio Rezende

Secretário de C&T para a Inclusão Social
Joe Valle

Conhecimento – Ponte para a Vida
ISSN 1981–9560



Publicações do ITS

Série
Conhecimento e Cidadania
Caderno 1 – Tecnologia Social

Apresenta o conceito de
tecnologia social, resultado
de pesquisa e debates sobre
experiências brasileiras que
demostram o potencial da
ciência e da tecnologia para
resolver necessidades
básicas da população.

Revista
Conhecimento –
Ponte para a Vida

Em reportagens, artigos e
entrevistas, a revista registra e
divulga tecnologias sociais, a
história de seus protagonistas
e incentiva o debate sobre a
democratização da produção e
do acesso ao conhecimento.

Cartilha
Arborização Urbana e
Educação Ambiental

Material criado para
contribuir com a
mobilização no projeto
de arborização urbana
e educação ambiental
em bairros localizados
no manancial da
Guarapiranga
(São Paulo).

Diga o que achou da revista Conhecimento – Ponte para a Vida, mande sua sugestão de pauta,
critique, opine, comente. Queremos fazer a revista com a sua colaboração. Escreva para nós.

Email: revista@itsbrasil.org.br

Para solicitar seu exemplar, envie um e-mail para its@itsbrasil.org.br. Será cobrado somente o custo do envio postal.

End.: Rua Rego Freitas, 454, cj. 73 • República • CEP: 01220-010 • São Paulo - SP Tel/fax: (11) 3151-6499



INSTITUTO DE TECNOLOGIA SOCIAL
w w w . i t s b r a s i l . o r g . b r


