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Parte 1

Apresentação

Luciano A. Prates Junqueira1

Esta coletânea tem o propósito de criar um espaço de reflexão sobre 
redes sociais e intersetorialidade, oferecendo aos leitores diferentes visões e 
abordagens práticas capazes de motivar novas indagações e provocar diálo-
gos entre ideias e possibilidades de aplicação de conhecimentos.

As temáticas da coletânea têm sido objeto do Núcleo de Estudos 
Avançados do Terceiro Setor (NEATS) da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUC-SP), vinculado ao Programa de Estudos Pós-
-Graduados em Administração, que é de natureza interdisciplinar, e cuja 
proposta de atuação é realizar pesquisa, formação e consultoria, tendo 
como foco de trabalho o terceiro setor – ou organizações sem fins lucra-
tivos – e a gestão social. O NEATS e núcleos de outras universidades 
(UFBA, FGV, USP, PUC Minas, UESC, UFC, UFRGS e UMAM) cons-
tituíram a Rede de Pesquisadores em Gestão Social, com o propósito de 
integrar esses pesquisadores em atividades comuns e realizar o Encontro 
Nacional de Pesquisadores em Gestão Social (Enapegs). Dessas atividades 
participam professores, mestrandos e outros profissionais, cujo processo 
de produção gerou essa coletânea, articulando-se também com pesquisa-
dores de outras áreas da PUC-SP e de outras instituições.

Ao longo dos anos, o conceito de rede tem sido usado nas mais di-
versas áreas do conhecimento humano para qualificar objetos de estudo 
completamente distintos, o que impõe uma imprecisão semântica difícil 
de ser superada. No âmbito das ciências sociais, em especial, houve uma 
apropriação desse termo como adequado à compreensão dos mecanismos 
de relacionamento social – redes enquanto sistemas, estruturas ou desenhos 

1 Professor titular da Faculdade de Economia, Administração, Contáveis e Atuarias da 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (FEA PUC-SP) e do Programa de Estu-
dos Pós-Graduados em Administração da PUC-SP; Coordenador do Núcleo de Estudos 
Avançados do Terceiro Setor da PUC-SP.
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organizacionais que possuem grande quantidade de elementos dispersos es-
pacialmente e que mantêm relações entre si (MARTINHO, 2003) – e redes 
sociais enquanto estudo dos laços ou ligações entre atores sociais, termo ge-
nérico para designar indivíduos, estruturas ou coletividades, por exemplo, 
associações de bairro, departamentos de uma empresa ou mesmo países.

A análise de redes sociais, em sua amplitude e multidisciplinaridade, 
trouxe o cruzamento de duas tradições distintas: de um lado, a dos cientistas 
sociais que atuam em uma linha mais qualitativa e que buscam conceituar 
e entender o que é rede social pela reflexão crítica sobre os fatos sociais, 
quais são os atributos relevantes e como evoluem. De outro lado, os que 
buscam construir modelos matemáticos cunhados em ferramental desen-
volvido para ciências como a física e química. Ambos lidam com comple-
xidades: os primeiros com a complexidade do ambiente social; os segundos 
com a busca de modelos representativos que possam não apenas descrever, 
mas também prever a evolução das redes sociais. Na prática social, uma 
abordagem não substitui a outra; ao contrário, se complementam, pois a 
representação gráfica pode gerar novos insights, reflexões e ideias sobre as 
redes. Essa ressalva é necessária, dado que esta coletânea focaliza, especial-
mente, a dimensão social das redes.

O elemento estrutural básico da rede é o ator, uma unidade discreta 
que representa uma pessoa ou um conjunto agrupado em uma unidade 
social, como uma empresa ou associação, que possua atributos específicos e 
identificáveis. Os atores constituem os “nós” das redes sociais. Assim, uma 
rede pode ser definida como um conjunto de nós conectados, com ligações 
que podem ser simétricas ou assimétricas.

Os grupos são definidos como sendo um conjunto finito de atores, 
que estabelecem relações de determinado tipo, também denominadas “la-
ços”. Podemos, por exemplo, criar o grupo “família” para um dado estudo, 
a partir de todos os elementos vivos que tenham laços de consanguinidade 
por pelo menos cinco gerações. Grupos podem dividir-se em subgrupos – 
um subconjunto de atores, caracterizado por suas características e todos os 
laços possíveis entre eles. Um tipo especial de subgrupo é o clique, em que 
cada ator tem laços com todos os demais atores do subgrupo a que perten-
ce. Os laços são definidos em função da relevância que determinado tipo de 
relação representa para a análise em questão, de acordo com sua natureza 
ou origem, intensidade, sentido, duração e relevância na consecução dos 
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objetivos ou da dinâmica. O conjunto de laços com o mesmo critério de 
relacionamento é chamado “relação em rede”.

Uma rede social, assim como um tecido, é uma malha de relacio-
namentos cujos vínculos possuem densidades diversas. Granovetter (1983, 
p. 201-202), ao falar sobre vínculos, diferencia a função dos laços fortes 
e dos laços fracos para a eficácia das redes. Muitas vezes, indivíduos fora 
dos padrões, que se movimentam entre comunidades diferentes, são os res-
ponsáveis por trazer ideias heterodoxas necessárias para que um grupo se 
adapte com sucesso às mudanças do ambiente. Ele também observou que 
os vínculos interpessoais fortes, como parentesco e amizade íntima, são me-
nos importantes do que os vínculos fracos, como conhecimentos e afiliação 
a associações secundárias, para sustentar a coesão comunitária e a ação 
coletiva. Os vínculos fracos têm maior probabilidade de unir membros em 
pequenos grupos diferentes do que os vínculos fortes.

As redes sociais são redes de troca de conteúdo específico envolvendo 
a transferência de artigos como: informação, sentimentos, conselhos, 
ou coisas mais tangíveis como bens e serviços. Essas redes podem ser 
constituídas de um conjunto de atores – indivíduos ou organizações – 
que trocam recursos entre si. (CARDOSO; GUIMARÃES, 2005, p. 4)

Essa troca pode ocorrer em espaços físicos ou virtuais, mas é im-
portante salientar que sempre há a necessidade do encontro para que se 
realizem as trocas.

Granovetter (1983, p. 202) afirma também que os laços fracos 
formam uma ponte entre os grupos com laços fortes. Portanto, para se 
ampliar o raio de confiança de um grupo coeso é necessária a existência 
de laços fracos. Contudo, sem primeiro formar uma base forte (com 
laços fortes) para que depois se multipliquem os vínculos fracos, a rede 
não será um todo eficiente. De outro lado, ao se privilegiar os laços fra-
cos podemos cair no individualismo, no egoísmo social. Portanto, para 
que haja prosperidade em uma comunidade e para que seus estoques 
de capital social possam efetivamente aumentar, é necessário que haja 
certa dosagem entre a prevalência de laços fracos e fortes, uma vez que, 
se houver muitos laços fortes, tende-se ao familismo, e, por outro lado, 
se os laços fracos forem privilegiados, acaba-se no atomismo social.
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A rede de organizações estabelece acordos de cooperação e de alian-
ças e reciprocidade. Essas novas práticas de cooperação constituem um 
meio de encontrar saídas para intervir na realidade social complexa.

É necessário considerar a questão do poder. Na rede, o poder não está 
concentrado, mas circula, como diz Foucault (2005, p. 35), porque “nessa rede, 
não só os indivíduos circulam, mas estão sempre em posição de ser submeti-
dos a esse poder e também de exercê-lo”. Na rede não há, em princípio, uma 
hierarquia, um poder centralizado, pois são as relações que importam para 
intervir na realidade social mediante a articulação de instituições e pessoas. O 
objetivo é integrar e articular saberes e experiências e promover sinergia.

A rede não é um objetivo em si mesmo, mas “parte de uma me-
todologia para a ação que permita manter, ampliar ou criar alternativas 
desejáveis para os membros de uma organização social” (PAKMAN, 1995, 
p. 301). Mais alternativas podem significar mais oportunidades para que os 
membros da organização se vejam como sujeitos na construção solidária de 
sua rede. Também é uma articulação de “poder, pois este se compreende 
melhor como a possibilidade de perseguir fins livremente escolhidos para 
orientar ações” (BAUMAN; MAY, 2007, p. 79).

A rede é um fato social, mas também uma oportunidade de reflexão 
sobre o social e as práticas cotidianas. Ela é a construção de um espaço de 
organização dos sujeitos “enquanto encarna um projeto utópico, não como 
meta futura, mas como uma realidade presente” (PAKMAN, 1995, p. 302). 
Nesse sentido, a rede é uma construção coletiva e se define à medida que é rea-
lizada. Sua verdade está na concretização, na superação das determinações 
sociais mediante o estabelecimento de parcerias entre sujeitos individuais ou 
coletivos, mobilizados por objetivos construídos e apropriados coletivamente, 
para a construção de uma nova realidade social (JUNQUEIRA, 1999, p. 64).

As redes sociais – como um conjunto de pessoas e organizações 
que se relacionam para responder demandas e necessidades da popu-
lação de maneira integrada, ao mesmo tempo respeitando o saber e a 
autonomia de cada membro –, constituem um meio de tornar mais efi-
caz a gestão das políticas sociais, otimizando a utilização dos recursos 
disponíveis. Na medida em que preservam a identidade de cada membro 
e sua competência, com atores públicos, estatais e privados, possibilitam 
a articulação e a ação intersetorial e a superação da incapacidade da 
gestão dos microprocessos isolados das políticas sociais.
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Assim, a rede constitui uma alternativa de desenvolvimento social quan-
do cada um dos atores envolvidos produz mudanças nas condições materiais de 
existência e na construção subjetiva da realidade. O conceito de rede cria uma 
possibilidade de intervenção, gerando em cada um de seus membros a partici-
pação que viabiliza a reconstrução da sociedade civil. Sua prática pode gerar 
respostas novas aos problemas sociais, tornando mais eficaz uma gestão social 
intersetorial capaz de gerar sinergia de saberes e práticas, que articule institui-
ções e pessoas na construção de projetos, recuperação da vida e da utopia.

 O artigo de Dowbor sobre articulações em rede na era do conheci-
mento discute como se dão os processos colaborativos tanto na natureza quan-
to no mundo econômico. Apesar do fenômeno da competição, em ambos os 
mundos, a dinâmica dominante das coisas que funcionam é a colaboração.

Misoczky e Flores discutem as implicações práticas e teóricas da 
análise de movimentos sociais na perspectiva de rede, considerando a 
insuficiência da proposição teórica estrutural-funcionalista para a aná-
lise desses movimentos, tomando-os como objeto em si mesmo e hiper-
valorizando as trocas nas redes sociais.

Magalhães e Souza Cruz trazem para o debate redes de economia 
criativa como ruptura nas formas autocráticas de interação social do jo-
vem. Já Herrera parte da ideia de negócios sociais sob a perspectiva de 
imersão e redes, tendo como base teórica a nova sociologia econômica.

Belloque discute a gestão de redes sociais virtuais focalizando as estraté-
gias de gestão de stakeholders, visão e missão das organizações. Moura, Amaral, 
Gobe e Junqueira apresentam seu artigo sobre redes de relações tecidas por 
deficientes visuais no trabalho, que viabilizam sua manutenção no mercado.

O artigo de Silva e Junqueira dá inicio, nesta coletânea, às reflexões 
sobre intersetorialidade, analisando as estratégias de expansão e cooperação 
no campo da saúde. Sposati e Souza trabalham o entendimento da interse-
torialidade e distribuição territorial de serviços sociais no município de São 
Paulo e suas dificuldades de implementação, considerando a ausência de ges-
tão compartilhada e territorializada entre gestores e agentes desses serviços.

Inojosa focaliza a intersetorialidade no campo da educação para 
o desenvolvimento sustentável e aborda a transição para a transdiscipli-
naridade. Apresentando um estudo empírico, Toledo Cruz e Farah têm 
como objeto a intersetorialidade na atenção à primeira infância em polí-
ticas de enfrentamento da pobreza. O artigo de Gaudeoso tem como foco 
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a implementação e gestão de projetos sociais, articulando teoria e prática 
na integração de conhecimentos por meio da interdisciplinaridade e das 
dimensões da aprendizagem significativa.

Por fim, Corá, Matsumoto e Vianna trabalham a gestão de cor-
responsabilidades para o meio ambiente, abordando o princípio do po-
luidor-pagador e do usuário-pagador e analisando o debate legal na 
perspectiva ambiental e social para a implantação desses princípios.

Espera-se que essa diversidade de abordagens e propósitos, ca-
racterística do olhar das redes, traga uma contribuição efetiva para os 
leitores, quer sugerindo novas reflexões, quer estimulando projetos que 
ponham esse conhecimento em ação.
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Articulações em rede na era do conhecimento

Ladislau Dowbor

Resumo
Estamos entrando numa era de mudanças sistêmicas aceleradas. As tecnologias estão 
transformando o planeta, as relações de trabalho, as fomas de remuneração, o conceito 
de propriedade. O ponto de partida é que o principal fator de produção hoje, o conhe-
cimento, é indefinidamente reproduzível, seu uso não reduz o estoque. Abre-se a era da 
gratuidade. Acrescente-se a conectividade planetária nesta era do virtual, com os seus 
algoritmos e plataformas colaborativas, e temos outro universo em construção. Mas as 
regras do jogo são as que foram herdadas da era da dominância da produção material 
do século passado, o que gera uma erosão da governança. Nas mudanças, entram em 
choque os interesses. Indivíduos ou pequenas empresas podem expandir o trabalho 
em rede, mas gigantes corporativos passaram a desarticular as economias nacionais. 
Multiplicam-se os bancos comunitários de desenvolvimento e o crédito colaborativo, 
mas os bancos nos impõem novas formas de exploração. Expande-se a produção cien-
tífica e cultural de acesso aberto, mas multiplicam-se os sistemas de bots que tentam 
controlar o que publicamos. Aqui traçamos algumas das principais linhas de mudança 
para uma sociedade aberta, colaborativa e articulada em rede.

Palavras-chave: Economia do conhecimento. Colaboração. Conectividade. Mais- 
-valia financeira

Abstract
We are entering an era of  accelerated systemic change. Technologies are transforming 
the planet, work relations, forms of  retribution, the concept of  property. The starting 
point is the fact that the main factor of  producion, knowledge, can be freely reproduced, 
its use does not diminish its stock. We are entering the age of  gratuity. If  we add the 
planetary connnectivity in this virtual age, with its algorithms and collaborative platfor-
ms, we have a new universe under construction. But the rules of  the game belong to the 
XXº century material production era, and we face an overall loss of  governance. With 
the new technologies individuals or small businesses can expand networks of  produc-
tion, but corporate giants are creating havoc in the national economies. Community 
development banks and collaborative credit arrangements are surging, but banks have 
created impressive systems of  financial unproductive exploitation. Open access scienti-
fic and cultural production is surging, while intellectual property holders try to disrupt 
the trend.and to control what we publish. In this paper we are drawing the main lines of  
this overall change towards an open, collaborative and networked society.

Keywords: Knowledge economy. Collaboration.  Networking,. Financial rent.
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There is no question that the economy is undergoing a 
major shift that may prove as significant as the Industrial 

Revolution. 
Arun Saundararajan (2016, p. 177)

Peter Drucker escreveu que vivemos numa época em que nenhuma 
organização sobrevive sozinha. Estamos entrando na era de articulações 
inovadoras, e não necessariamente positivas. David Korten conta, no seu 
livro The post-corporate world (1999), em uma conversa casual com sua vi-
zinha de assento no avião, a semelhança entre o mundo econômico e a 
natureza: ambos são competitivos. A vizinha era bióloga, e lhe narrou 
como se dão os processos colaborativos na natureza, o que envolve des-
de as bactérias que permitem que as raízes absorvam o nitrogênio até 
a disseminação das sementes pelos pássaros: a competição existe, mas a 
dinâmica dominante das coisas que funcionam é a colaboração. De cer-
ta forma, a competição que funciona não é a que faz uma organização 
crescer afundando as outras, mas aquela que busca colaborar de maneira 
mais eficiente para o funcionamento do conjunto. É a busca do sucesso, 
sim, mas do sucesso inteligente, envolvendo articulações inovadoras e não 
apenas esperteza de curto prazo.

A ECONOMIA DO CONHECIMENTO 

Para as grandes corporações, as novas tecnologias implicam uma pirâ-
mide mais alta, com o poder central estendendo dedos mais compridos para 
os lugares mais distantes, graças ao poder da conectividade de transmitir or-
dens e de capturar recursos mais longe. Implicam também uma forte presença 
planetária de poder repressivo visando o controle da propriedade intelectual 
crescentemente apropriada pelas empresas transnacionais. Às “tele-comuni-
cações” corresponde uma “tele-gestão”, gestão a distância, global, que gerou, 
por exemplo, o poder descontrolado dos grandes intermediários financeiros, 
principal eixo de poder hoje no planeta. A corporação da informação e do 
conhecimento, que por definição trabalha com uma matéria-prima não ma-
terial, navega com conforto nesse ambiente. Vistas por esse ângulo, as novas 
tecnologias aparecem como um vetor de maior controle e apropriação.
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Olhando de outra perspectiva, as mesmas tecnologias que fa-
vorecem a globalização podem beneficiar os espaços locais, as dimen-
sões participativas, uma conectividade democrática. Para nós, usuários 
não corporativos, essas tecnologias permitem uma rede mais ampla e 
mais horizontal, com cada localidade – mesmo pequena – recuperando  
sua importância ao cruzar a especificidade dos interesses locais com o 
potencial da colaboração planetária. Dedos mais longos das mesmas 
corporações não descentralizam nada, apenas significam que a mesma 
mão tem alcance maior, que a manipulação ocorre em maior escala. 
A apropriação local do potencial de conectividade representa uma di-
nâmica de democratização. Os gigantes planetários das finanças estão 
gerando anticorpos com sistemas locais de crédito. A base tecnológica é 
a mesma, a materialização política é inversa, daí o choque, as denúncias 
de “pirataria”, ou até curiosos apelos para a “ética” e às forças repres-
sivas do Estado por parte de quem o Estado sempre foi apresentado 
como um entrave.

O dramático avanço nas tecnologias da informação e da comunica-
ção abre essas novas perspectivas, mas está articulado com mudanças tec-
nológicas mais amplas, que elevam a densidade de conhecimento de todos 
os processos produtivos e reduzem o peso relativo dos insumos materiais 
que outrora constituíam o fator principal de produção. É o conjunto dos 
sistemas produtivos que está mudando.

O conhecimento é um fator de produção? Como se desenvolve a 
teoria do que Castells (2009, p. 75, 90)1 chamou de “novo paradigma socio-
técnico”? Castells introduz a interessante categoria de fatores informativos de 
produção, o que nos leva a uma questão básica: o conhecimento se regula de 
maneira adequada por meio dos mecanismos de mercado, por exemplo, os 
bens e serviços no quadro de uma economia industrial?2

O deslocamento do eixo principal de formação de valor das mercado-
rias do capital fixo, incorporado por um fator fluido como o conhecimento, 

1 Esta e as demais traduções são do autor.
2 Castells considera que esse novo fator de produção exige intervenção pública: “Deregula-

tion and privatization may be elements of  states’ development strategy, but their impact on economic 
growth will depend on the actual content of  these measures and on their linkage to strategies of  pos-
itive intervention, such as technological and educational policies to enhance the country’s endowment 
in informational production factors”.
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obriga-nos a uma revisão em profundidade do próprio conceito de modo 
de produção. André Gorz (2005, p. 21)3 coloca o dedo no ponto preciso ao 
considerar que “os meios de produção se tornaram apropriáveis e susce-
tíveis de serem partilhados. O computador aparece como o instrumento 
universal, acessível, por meio do qual todos os saberes e todas as atividades 
podem, em princípio, ser partilhados”.

Yochai Benkler (2009, p. 8) reforça essa compreensão de que na so-
ciedade da informação muito mais gente pode gerar seu espaço de criação, 
não precisando de uma “fábrica” para ser produtiva:

A economia da informação articulada em rede melhora as capacidades 
práticas dos indivíduos em três dimensões: 1) melhora a sua capacidade 
de fazer mais para e por si mesmos; 2) aumenta a sua capacidade de fazer 
mais em conexões soltas com outros, sem se sentirem constrangidos a 
organizar os relacionamentos através de um sistema de preços ou nos 
modelos hierárquicos tradicionais de organização social e econômica; e 
3) melhora a capacidade dos indivíduos de fazer mais em organizações 
formais que operam fora da esfera de mercado4.

A teoria que corresponde à economia do conhecimento está apenas 
nascendo. Lawrence Lessig, em The future of  ideas (2001), nos traz uma aná-
lise sistemática e equilibrada desse desafio maior que hoje enfrentamos: a 
gestão da informação e do conhecimento e a distribuição equilibrada dos 
direitos. Focando de maneira precisa em como se desenvolve a conectividade 
planetária, o autor leva cada questão – a da apropriação dos meios físicos de 
transmissão, a do controle dos códigos de acesso, a do gerenciamento dos 
conteúdos – a um nível que permite uma avaliação realista e a formulação de 

3 O original francés, L’immatériel, foi publicado em 2003. Yochai Benkler, em particular, in-
siste no fato de que uma pessoa não precisa de investimentos pesados para ser produtiva 
na era do conhecimento. 

4 No original: “The networked information economy improves the practical capacities of  individuals 
along three dimensions: (1) it improves their capacity to do more for and by themselves; (2) it enhances 
their capacity to do more in loose commonality with others, without being constrained to organize 
their relationship through a price system or in traditional hierarchical models of  social and economic 
organization; and (3) it improves the capacity of  individuals to do more in formal organizations that 
operate outside the market sphere”. É significativo o fato de o autor disponibilizar seu livro 
gratuitamente on-line em: <http://www.benkler.org>. Acesso em: 20 out. 2016.
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propostas práticas. Seu livro anterior, Code, já marcou época. The future of  ideas 
é simplesmente brilhante em termos de riqueza de fontes, de simplicidade na 
exposição, de ordenamento dos argumentos em torno das questões-chave.

Andamos todos um tanto fracos na compreensão dessas novas dinâ-
micas, oscilando entre visões tétricas do Grande Irmão e uma idílica visão da 
multiplicação das fontes e meios que levariam a uma democratização geral 
do conhecimento. A realidade, como em tantas questões, é de que as sim-
plificações não bastam, e devemos fazer a lição de casa, estudar o que está 
acontecendo.

Tomemos como ponto de partida o fato de que hoje, quando compra-
mos um produto, 25% do custo é destinado para, de fato, pagar o produto, e 
75% para a pesquisa, o design, as estratégias de marketing, a publicidade, os 
advogados, os contadores, as relações públicas, os chamados “intangíveis” que 
Gorz (2005) classifica na ampla categoria de “o imaterial”. É uma cifra vaga, 
mas razoável, e não é a precisão que nos interessa aqui. Interessa-nos o fato de 
o valor agregado de um produto residir cada vez mais no conhecimento in-
corporado. Ou seja, o conhecimento e a informação organizada representam 
um fator de produção, um capital econômico de primeira linha. Não basta, 
portanto, referir-se de maneira tradicional à terra, capital e mão de obra como 
fatores de produção. Formas mais inteligentes de sua integração e articulação, 
permitidas pelas novas tecnologias, passam a constituir o principal fator de va-
lorização dos processos produtivos. A que parâmetros teóricos pertence o valor 
“conhecimento” incorporado aos produtos?

A lógica econômica do conhecimento é diferente da que rege a pro-
dução física. O produto físico entregue por uma pessoa deixa de lhe per-
tencer, enquanto um conhecimento passado a outra pessoa continua com 
ela e pode estimular na outra pessoa visões que gerarão mais conhecimento 
e inovações. O conhecimento faz parte do que chamamos, em economia, 
de bens “não rivais”. Em termos gerais, portanto, a sociedade do conheci-
mento acomoda-se mal na apropriação privada: envolve um produto que, 
quando socializado, se multiplica. É por isso, inclusive, que nos copyrights e 
patentes só se fala em propriedade temporária. No entanto, o valor agrega-
do ao produto pelo conhecimento incorporado só se transforma em preço, 
e consequentemente em lucro maior, quando esse conhecimento é impe-
dido de se difundir. Quando um bem é abundante, um grupo econômico 
precisa gerar artificialmente a escassez para captar valor comercial.
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De certa maneira, forma-se uma grande tensão entre a sociedade 
cada vez mais centrada no conhecimento e o sistema de leis e a cultura co-
mercial com base ainda na lógica de produtos materiais característicos do 
século passado. Em uma visão marxista, é uma tensão nas superestruturas, 
que já não correspondem às novas dinâmicas produtivas nas infraestrutu-
ras. O essencial, aqui, é que o conhecimento, uma vez desenvolvido, é inde-
finidamente reproduzível, e, portanto, só se transforma em valor monetário 
quando alguém se apropria dele, impedindo que outros possam ter acesso 
sem pagar um pedágio (“direitos”). Para os que tentam controlar o acesso 
ao conhecimento, este só adquire valor de venda ao se criar artificialmente 
a escassez por meio de leis e repressão, e não por mecanismos econômicos.

Por simples natureza técnica do processo, a aplicação das leis de re-
produção da era industrial à era do conhecimento trava as dinâmicas eco-
nômicas. Curiosamente, impedir a livre circulação de ideias e de criação 
artística tornou-se um fator de apelações de maior intervenção do Estado 
por parte das corporações. Os mesmos interesses que levaram a corporação 
a globalizar o território, para facilitar a circulação de bens, levam-na a frag-
mentar e a dificultar a circulação do conhecimento. É, sem dúvida, liber-
dade econômica para a corporação, mas às custas da liberdade do usuário.

O essencial para nós, aqui, é que o principal fator de produção da 
economia moderna, o conhecimento, é um fator cujo uso não reduz o es-
toque. Pelo contrário, uma vez cobertos os custos iniciais, a reprodução e o 
acesso universal podem ocorrer a custos negligenciáveis. Temos nas mãos 
um impressionante vetor universal de riqueza compartilhada. A batalha do 
século XX, centrada na propriedade dos meios de produção, evolui para 
a batalha da propriedade intelectual do século XXI. Ignacy Sachs resume 
bem: no século passado o poder era de quem controlava as máquinas, neste 
século o poder é de quem controla a informação. É esse deslocamento que 
constitui a base das transformações que vivemos e que dá suporte ao pró-
prio conceito de gestão colaborativa em rede.

A REVOLUÇÃO DA CONECTIVIDADE 

Apesar de afundados em nossos celulares, tablets, laptops e outros 
instrumentos da economia imaterial, ainda estamos dando os primeiros 
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passos nas imensas oportunidades que a conectividade global abre. O 
fato é que a economia do conhecimento gera igualmente a sociedade 
globalmente conectada, pois os conteúdos passam a viajar nas ondas 
eletromagnéticas que banham o planeta, permitindo contatos instantâ-
neos e diretamente endereçados. Ainda que a desigualdade digital im-
pere, os custos estão baixando rapidamente, e em poucos anos não ha-
verá lugar perdido no planeta que não tenha acesso, diretamente e sem 
fios, a qualquer pessoa, documento, filme, música ou empresa situados 
em qualquer parte do mundo.

Essa conectividade universal, quando o imaterial passa a representar 
o essencial dos aportes econômicos, abre um gigantesco espaço de demo-
cratização da sociedade, de evolução da economia da competição para a 
economia da colaboração. As novas tecnologias permitem que o conheci-
mento adquirido pela humanidade, sob forma de ciência, obras de arte, 
música, filmes e outras manifestações da economia criativa, seja univer-
salmente acessível, a custos de transmissão virtualmente nulos. Trata-se 
evidentemente de um imenso bem para a humanidade, para o progresso 
educacional, científico e cultural de todos.

A conectividade leva igualmente a uma profunda transformação 
da própria estrutura de poder e forma de organização dos chamados 
mercados, nos quais hoje imperam não produtores, mas intermediários. 
Hoje 16 gigantes planetários de negociação de commodities, os chama-
dos traders, controlam o comércio de grãos, minérios e energia do pla-
neta e constituem um dos núcleos de poder fundamentais na economia 
internacional. No Quênia, em contrapartida, pequenos agricultores ne-
gociam diretamente com consumidores, evitando os atravessadores, e 
transferem os recursos correspondentes on-line. Surgem práticas como 
crowd learning, crowd sourcing, crowd funding e outras dinâmicas que resul-
tam da facilidade do contato direto entre oferta e procura. Precisamos 
dos gigantes e dos seus desmandos?

Um dos mais importantes pesquisadores da economia da colabo-
ração sugere que “precisamos considerar seriamente se as estruturas de 
poder corporativo do século XX são adequadas para este novo mundo 
do trabalho” (SUNDARARAJAN, 2016, p. 176). Multiplicam-se as re-
des, as plataformas, os grupos informais de colaboração, um conjunto 
de arquiteturas organizacionais que hoje inclusive enfrentam a falta de 
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legalização formal, limbo jurídico que resulta do fato de o direito co-
mercial ser baseado em codificação de propriedade de bens rivais, tipi-
camente do século passado, e profundamente desajustados quando se 
trata de bens imateriais ou de processos colaborativos em rede.

Houve uma mudança profunda para os intermediários tradicio-
nais do acesso aos bens criativos, que controlavam a base material da sua 
disponibilização, e, portanto, bens físicos, como um CD. Em vez de se 
adequarem às novas tecnologias, sentem-se ameaçados e buscam travar 
o uso das tecnologias de acesso, acusando quem as usa de pirataria e 
até de falta de ética. Geram-se assim duas dinâmicas, uma que busca 
aproveitar as tecnologias para generalizar o enriquecimento cultural, e 
outra que busca pelas leis, pela criminalização e pelo recurso ao poder 
do Estado travar sua expansão.

A tecnologia torna os bens imateriais cada vez mais acessíveis, 
enquanto as leis, por pressão organizada dos intermediários, evoluem 
simetricamente para cada vez mais dificultar o acessoa elas. A primeira 
fortuna do mundo, de Bill Gates, resulta do que chamamos de monopó-
lio de demanda: temos todos de usar o que os outros usam. A segunda 
fortuna do mundo, de Carlos Slim, resulta de um oligopólio que cobra 
pedágios sobre comunicações que trafegam com custo praticamente 
nulo nas ondas eletromagnéticas. O sistema básico da internet, vital 
inclusive para as fortunas acima, é o “www” hoje administrado por um 
consórcio sem fins lucrativos, apontando para um horizonte de pos-
sibilidades, uma vez que consigamos nos livrar dos atravessadores da 
economia do imaterial e da conectividade universal.

A conjugação da economia do conhecimento com a conectivida-
de global gera uma outra realidade econômica, social e cultural, mas 
que nasce emperrada em culturas comerciais desajustadas. Pelo Skype, 
hoje converso gratuitamente com meu irmão, que mora em Varsóvia, 
mas pago uma fortuna para conversar pelo celular com um colega em 
Campinas: são as mesmas ondas eletromagnéticas, mas pertencendo a 
lógicas comerciais de eras diferentes. No raciocínio que aqui seguimos, 
a economia do conhecimento e a conectividade global articuladas ge-
ram, sim, uma transformação tão profunda como a evolução da era 
agrícola para a era industrial.
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ALGORITMOS E PLATAFORMAS 

O fato de todo conhecimento poder dispensar suporte material, nave-
gar na internet em velocidades que tornam distâncias espaciais negligenciá-
veis e ser estocado e manipulado em gigantescas quantidades por qualquer 
pessoa com pequenos aparelhos e custos marginais zero gera um dilúvio de 
mensagens e informações. Muito já se fala na sobrecarga sensorial que resul-
ta da invasão incessante de mensagens, entre outras, as que vêm em escala 
industrial das empresas de publicidade contratadas pelas corporações, por 
meio de robôs. As corporações também descobriram como pode ser lucra-
tivo navegar nas ondas eletromagnéticas, invadindo o espectro limitado da 
nossa atenção consciente e ganhando dinheiro em cima da gratuidade.

Mas o dilúvio também está gerando seus anticorpos. Estamos obvia-
mente na fase inicial do processo. A base geral é a internet, criada na sua 
dimensão moderna e planetária por Tim Berners-Lee no Centro Europeu de 
Pesquisas Nucleares, e hoje administrada por um consórcio sem fins lucrati-
vos, o W3C. As ferramentas de pesquisa, como Google e outras, são aplica-
ções, mas os algoritmos que utilizam – sequências de instruções lógicas – nos 
permitem localizar com precisão impressionante o que buscamos na monta-
nha das informações existentes e diariamente depositadas. Ou seja, estamos 
na era da navegação inteligente. A máquina do século XX tem tomada que 
liga e desliga, a do século XXI tem programas, algoritmos e plataformas.

Uma vez mais, todo o processo tem naturalmente dois lados. As 
pessoas que se mobilizaram na Tunísia na luta pela democracia utiliza-
ram amplamente as mídias sociais para se coordenar. Hoje lamentam 
diante da repressão que se abate quando os órgãos de segurança dis-
põem na internet de todos os nomes dos organizadores, dos seus ami-
gos, das suas mensagens. A NSA está simplesmente fichando todo o 
planeta, também utilizando algoritmos cada vez mais poderosos para 
detectar desde terroristas até oportunidades de espionagem industrial.

O controle discreto dos empregados está sendo desenvolvido de 
forma generalizada nas grandes empresas, com invasão inclusive da vida 
privada. A comercialização de informação íntima, por exemplo, o nos-
so DNA, a partir de laboratórios de análise, está gerando indignação. 
Empresas podem hoje saber diretamente da gravidez de uma funcioná-
ria e tomar as providências que considerarem mais úteis (LANE, 2003).  
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A invasão da publicidade e da “fábrica de consensos” em todos os recantos 
da internet está virando uma praga planetária, gerando gigantes de mani-
pulação da opinião pública. As novas tecnologias abrem novos horizontes, 
e as grandes corporações, em particular na área das finanças, foram as pri-
meiras a aproveitar, inclusive porque o dinheiro se tornou imaterial – sinais 
magnéticos – e tinham mais recursos para investir.

As grandes corporações organizam  seus sistemas de busca e de conec-
tividade em geral com sistemas próprios. Após ter comprado por engano um 
produto kosher no supermercado, eu recebi publicidade de viagens turísticas 
para Israel. Quando completei 70 anos, apareceu no meu computador a pu-
blicidade de um cemitério em Goiás me propondo excelentes jazigos, imagino 
que pagos antecipadamente. Evidentemente não é essa a minha ideia de eco-
nomia colaborativa. Os nossos celulares, telefones fixos, computadores e espa-
ços de comunicação social são regularmente invadidos por empresas contrata-
das apenas para esse fim. As leis estão longe de regular essas novas formas de 
agressão econômica, autêntica indústria da invasão de privacidade que as redes 
e a conectividade, acopladas a robôs de invasão eletrônica, hoje permitem.

Mas na área da economia colaborativa surgem plataformas sociais 
abertas, sistemas organizados de intermediação e de articulação entre pes-
soas que têm interesses comuns. São arquiteturas organizacionais que abrem  
novos espaços, em plena transformação e muito diversificadas. Todos conhe-
cemos as iniciativas como Uber ou Airbnb, mas há inúmeras outras, como 
DogHero, para deixar seu cachorro com alguém da vizinhança; Caronetas, 
para compartilhar veículos; Tem Açúcar?, para pequenas colaborações entre 
vizinhos; Enjoei, que traduz tão bem o resultado de tantas compras; Quintal de 
Trocas, que permite, entre outros, gerar um rodízio de roupas entre mulheres 
que diversificam seu look sem ter de ir ao shopping e entulhar os seus armários; 
e numerosos outros. Veremos isso mais adiante ao analisar os grandes grupos 
de iniciativas, mas fica aqui a importância da inovação organizacional que são 
as plataformas, sistemas de articulação de interesses convergentes dispersos.

O que nos interessa aqui são as oportunidades positivas, na medida em 
que é cada vez mais possível o cidadão comum começar a dispensar os gran-
des intermediários e gerar novas formas de colaboração peer to peer, de usuário 
a usuário. É um universo complexo e diversificado, e em plena evolução. Mas 
os pontos centrais de referência que transformam nosso universo são claros: 
1) o conhecimento se tornou o principal fator de produção – bem não rival 
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indefinidamente reproduzível; 2) a conectividade planetária permite o acesso 
universal sem custos, facilitando processos colaborativos; 3) os algoritmos de 
busca inteligente permitem filtrar as informações e podem nos guiar para o 
que nos interessa; 4) multiplicam-se as plataformas dos mais diversos tipos, 
permitindo que a conectividade se transforme em colaboração; 5) não são 
apenas pessoas ou grupos que querem gerar processos colaborativos e uma 
sociedade mais solidária que se apropria desses potenciais: as mesmas ferra-
mentas têm sido utilizadas para controle das pessoas e invasão da privacidade.

Não há simplificações que funcionem nesse mundo em ebulição, 
mas há eixos de oportunidades que valem a pena estudar e que apresen-
tamos aqui sumariamente: a construção colaborativa do conhecimento, a 
desintermediação financeira e as atividades comerciais em rede.

CONSTRUÇÃO COLABORATIVA DO CONHECIMENTO 

A geração de ideias é um processo colaborativo. Não por opção 
ideológica ou fundamentalismo de qualquer cor política, mas pela natureza 
das ideias. A internet não teria surgido sem as iniciativas dos pesquisadores 
militares do Darpa, mas se materializou como sistema planetário por meio 
do “www” criado pelo britânico Tim Berners-Lee, que não o teria cria-
do se não fosse o processo colaborativo do Centro Europeu de Pesquisas 
Nucleares (Cern), onde tinha de estimular o diálogo entre os pesquisadores 
de diversos países e gerar sinergia entre as próprias pesquisas. Mas nada 
disso teria surgido sem que brilhantes físicos tivessem inventado anos antes 
o transistor, o microprocessador e semelhantes, frutos de pesquisas univer-
sitárias e empresariais, além das iniciativas de Alan Turing e outros durante 
a II Guerra Mundial e no início dos anos 1950. Os satélites que permitem 
que as ideias fluam em torno do planeta resultam de investimentos pú-
blicos russos e americanos em pesquisas e infraestruturas espaciais. Sem 
isso, como escrevem Gar Alperovitz e Lew Daly (2010), Bill Gates na sua 
garagem teria de trabalhar com tubos catódicos e Google seria apenas uma 
ideia solitária. 

Cada um de nós tem uma quantidade de conhecimentos acumula-
dos, que nos vêm tanto de estudos como de experiência prática: viagens, 
vivências, pesquisas inovadoras. Compartilhamos apenas uma pequena 
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parte desse conhecimento acumulado. Somando o capital cognitivo acumu-
lado em bilhões de pessoas no mundo, temos aí uma fonte impressionante de 
riqueza parada ou subutilizada. Segundo Clay Shirky (2010, p. 142), “nossas 
ferramentas tecnológicas que permitem tornar a informação globalmente 
disponível e passível de descobertas, por amadores, com custo marginal 
zero, representam assim um choque enorme e positivo para a possibilidade 
de combinar conhecimentos”. 

Uma dimensão do uso dessa riqueza, desse capital cognitivo, é a que 
utilizamos para  nossa própria sobrevivência, no emprego, nas pequenas nego-
ciações do nosso cotidiano. Mas de longe a maior parte é simplesmente arma-
zenada nas nossas cabeças, às vezes partilhada com nossos filhos e amigos, na 
esperança de que não repitam nossas bobagens. Quando nos vem uma grande 
ideia, raramente a aproveitamos, pois não temos o meio de disponibilizá-la, de 
torná-la útil de maneira organizada. Fica na nossa cabeça, rodando, e em geral 
mofando, a não ser que pertençamos ao ambiente de criação especializado que 
corresponde. Em termos técnicos, é em grande parte um capital parado, ou 
travado por conceitos estreitos de interesses comerciais, fixados na era do bem 
físico. A conectividade muda os parâmetros: “Vivemos pela primeira vez na 
história num mundo onde fazer parte de um grupo globalmente interconecta-
do é o caso normal da maioria dos cidadãos” (Ibid., p. 24). 

Redefine-se assim, de forma radical, a função da mídia, e surgem 
os sistemas alternativos, função vital diante do assédio do que foi chamado 
de “fábrica de consenso”: “O conjunto de conceitos ligados ao mundo da 
mídia está desandando. Precisamos de novas compreensões desta palavra, 
que dispense a conotação de ‘algo produzido por profissionais para o con-
sumo de amadores’. Aqui vai a minha: mídia é o tecido de conectividade 
da sociedade” (Ibid., p. 54). Nesse sentido, adquirem nova importância as 
formas de livre circulação da informação: “A informação pode agora tor-
nar-se disponível globalmente, em número ilimitado de cópias perfeitas, 
com custo marginal zero. Como resultado, cada modo de comunicação 
que um dia teve de depender de precificação do mercado dispõe hoje de 
uma alternativa que se apoia em compartilhamento aberto” (Ibid, p. 110).

O papel da motivação é central. Durante longo tempo nosso racio-
cínio econômico se viu paralisado pela magistral simplificação de que as 
motivações no comportamento econômico se reduzem à maximização ra-
cional de vantagens. Na realidade, há uma grande motivação subestimada, 
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o prazer de realizar uma coisa útil, o gosto de contribuir, a excitação de uma 
coisa nova. Junte-se o prazer de construir uma coisa boa de forma colabo-
rativa com outras pessoas, a satisfação do trabalho competente, e temos a 
mistura necessária para uma profunda transformação nas regras do jogo. 
Nas palavras de Shirky (2010, p. 17): “As pessoas querem fazer algo para 
tornar o mundo um lugar melhor. Ajudarão se forem convidadas a fazê-lo”.

Outro ponto importante é que o conceito de tempo útil, de trabalho 
como oposto ao lazer, passa a ser visto de outra maneira. Podemos fazer 
coisas úteis em horários livres, o que gera progresso para a sociedade e 
sentimento de realização para as pessoas. Tomando-se algumas horas por 
dia, são mais de um trilhão de horas por ano, no planeta, que podem ser 
transformadas em iniciativas que são ao mesmo tempo úteis e agradáveis.

De onde vem o sucesso da Wikipédia, a maior e mais eficiente en-
ciclopédia que a humanidade já produziu? Vem simplesmente do prazer 
de as pessoas contribuírem para o conhecimento geral. O imenso estoque 
planetário de conhecimentos acumulados nas cabeças das pessoas, com  
sua impressionante diversidade, pode simplesmente ser transformado em 
instrumentos úteis para todos. Na era da economia do conhecimento, 
quando este se torna o principal fator de produção de riquezas, colocar em 
rede esse capital cognitivo pode melhorar a condição humana. Conectar 
a humanidade nos permite tratar o tempo livre como um recurso global 
compartilhado, e nos deixa desenhar novas formas de participação e de 
compartilhamento que aproveitam este recurso.

Essa análise traz um deslocamento importante da nossa visão de 
mundo, do nosso comportamento individual mal justificado pelo cinismo 
de que o mundo é assim mesmo, que o ser humano não tem jeito. “Assumir 
que as pessoas são egoístas pode se tornar uma profecia que se autoconfir-
ma, criando sistemas que asseguram muita liberdade individual para agir, 
mas não muito valor público ou gestão de recursos coletivos para o bem 
público” (Ibid., p. 112).

Abre-se assim um universo interessante de visões colaborativas:

Onde mercados e gestores foram os mecanismos dominantes de 
criação em larga escala, podemos agora acrescentar esta forma 
de produção social como uma forma de assumir tais tarefas, 
usando o nosso tempo livre agregado em tarefas que consideramos 
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interessantes, importantes, ou urgentes, utilizando a mídia que 
agora nos abre oportunidades de criar coisas juntos, de articular 
o nosso tempo livre e talentos particulares em algo útil. Esta é 
uma das grandes novas oportunidades desta era, e que muda o 
comportamento das pessoas que dela se aproveitam. (Ibid., p. 119)

O movimento é particularmente poderoso na área das universidades, 
cuja matéria-prima é o conhecimento. O MIT, principal centro de pesqui-
sa nos Estados Unidos, há alguns anos decidiu virar a mesa: criou o OCW 
(Open Course Ware), que gratuitamente libera o acesso do público a toda a 
produção científica de todos os seus professores e pesquisadores. Estes podem 
se recusar, mas na ausência de instruções específicas, o default é que tudo apa-
reça on-line no site5. Qualquer um pode acessar gratuita e instantaneamente 
cerca de dois mil cursos disponibilizados. Em poucos anos, o MIT teve mais 
de 50 milhões de textos e vídeos científicos baixados, uma contribuição im-
pressionante para a riqueza científico-tecnológica do planeta. O que, afinal, 
é o objetivo. Hoje temos o Edx nas universidades americanas, o Core (China 
Open Resources for Education) na China, REA (Recursos Educacionais 
Abertos) dando os primeiros passos no Brasil, e assim por diante.

É interessante pensar o seguinte: ao saber que seus trabalhos estão 
sendo seguidos e aproveitados em milhões de lugares, gratuitamente, os 
professores e pesquisadores se sentem mais ou menos estimulados? Cobrar 
acesso pelas suas ideias seria mais estimulante? O fato profundamente 
transformador, que é poder acessar do meu computador ou celular qual-
quer informação em meios magnéticos em qualquer parte do planeta, é 
resultado de um amplo processo de construção social colaborativa, no qual 
os avanços de uns permitem os avanços de outros. Na minha visão, temos 
de reduzir drasticamente as declarações ideológicas empoladas sobre pro-
priedade intelectual e pensar no que melhor funciona.

Em julho de 2014, em Berlim, realizou-se o Open Knowledge 
Festival, com presença de acadêmicos, do Google, da diretora de políticas 
digitais da União Europeia, além de movimentos de acesso aberto (open  
access) e empresas. Conclusão: Openness looks to be inexorable, a abertura pa-
rece inexorável. Há o lado prático da eficiência do processo: publicações 

5 Disponível em: <http://ocw.mit.edu>. Acesso em: 20 out. 2016.
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gratuitas e de acesso aberto atingem o público; também são mais citadas 
do que os artigos pagos equivalentes. E há o lado ético: Os pesquisadores, 
segundo Randy Schekman, prêmio Nobel, deveriam ser julgados pela qua-
lidade da sua pesquisa, e não pelo fator de impacto da revista na qual pu-
blicam ou pela reputação da sua instituição. Sopram novos ventos, e já era 
tempo.

As transformações geram evidentemente tensões entre os ganhos cole-
tivos imensos que permitem o acesso aberto e o lucro estreito de grupos priva-
dos tradicionais. Um oligopólio de empresas comerciais Reed Elsevier (24,1%), 
Springer (11,9%) e Wiley-Blackwell (11,3%) controla quase 50% das publica-
ções científicas do planeta, e estão estendendo rapidamente seu controle. O 
acesso à pesquisa científica torna-se, assim, muito caro, isso porque esses in-
termediários não pesquisam nem pagam o blind review feito por pesquisadores 
nas instituições de origem. Mas as avaliações dos professores e das instituições é 
valorizada apenas se publicam com esses “renomados” intermediários. Vincent 
Larivière, Stefanie Haustein e Philippe Mongeon (2015) fizeram uma excelente 
análise do absurdo que tanto trava o intercâmbio e dinamização de pesquisas no 
mundo. Já são mais de 15 mil cientistas que boicotam esses intermediários e pu-
blicam em revistas abertas (open-access), como o próprio artigo de Larivière et al.

Com todas as resistências, no conjunto, a tendência é que o conheci-
mento seja considerado um bem público, de livre acesso, pois os ganhos sociais 
são incomparavelmente superiores. Na medida em que o conhecimento se 
torna o principal fator de produção, a própria lógica de produção e distribui-
ção atuais de bens e serviços é recolocada em questão. Hoje uma publicação 
como Understanding knowledge as a commons, de Charlotte Hess e Elinor Ostrom 
(2007), sistematiza as imensas oportunidades dos processos colaborativos nessa 
área, e Elinor Ostrom recebe o Nobel de economia ao mostrar como funciona 
a economia dos bens comuns. A batalha do século XX, centrada na proprie-
dade dos meios de produção, evolui para a batalha da propriedade intelectual 
do século XXI.

DESINTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 

O dinheiro é outra faceta da economia que se desmaterializou: nin-
guém precisa mais andar com dólares na maleta, tudo são sinais e fluxos 
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nas ondas eletromagnéticas. No conjunto, o fato de recursos passarem a 
navegar no planeta praticamente sem controle gerou um caos financeiro 
global, na medida em que os fluxos são globais, enquanto os controles estão 
fragmentados em mais de 190 países com legislações diferenciadas, além de 
cerca de sessenta paraísos fiscais que tornam qualquer regulação inviável.

Esse fenômeno, hoje conhecido como financeirização, deformou 
radicalmente os processos produtivos. Joseph Stiglitz (2015), que foi eco-
nomista-chefe do Banco Mundial, resume a situação em termos simples: 
“Enquanto antes as finanças constituíam um mecanismo para colocar di-
nheiro nas empresas, agora funcionam para extrair dinheiro delas”. Para 
se ter uma ideia, os 28 grandes bancos do mundo manejam em média um 
capital de 1,8 trilhão de dólares cada, quando o Brasil, sétima potência eco-
nômica do mundo, tem um PIB da ordem de 1,7 trilhão. Como dizem os 
americanos, hoje é o rabo que abana o cachorro. Em vez de servir à econo-
mia, pois trabalha com nosso dinheiro, o sistema financeiro passou a dela se 
servir, e trava seu desenvolvimento. Trata-se aqui, sem dúvida, do principal 
fator de desorganização econômica e social do planeta, diretamente ligado 
à situação absurda de 62 bilionários terem mais riqueza acumulada do que 
a metade mais pobre da população mundial, 3,6 bilhões de pessoas. Eles 
produziram essa riqueza?

Este processo está no centro da crise que assola o Brasil desde 2015, 
pois as taxas de juros praticadas tornaram inviáveis os principais motores da 
economia, que são a demanda das famílias, o investimento empresarial e o 
investimento público em infraestruturas e nas políticas sociais. Para se ter 
uma ideia, os crediários para artigos do lar na Europa cobram 13% ao ano, 
no Brasil a média é 105%. O crédito imobiliário no Canadá é da ordem 
de 2,20% ao ano, aqui da ordem de 12%. O crédito para pessoa física dos 
bancos no Brasil está custando acima de 100%, quando custa 3,5% ao ano 
na França. Os juros sobre a dívida pública pagam 14,0% ao ano, dinheiro 
que sai de nossos impostos e vai para os bancos: nos Estados Unidos este 
juro é de 0,5%. Essa anomalia dramática é mal encoberta pelo fato de as 
instituições apresentarem juros “ao mês”, o que apenas confunde as pessoas.

Vivemos aqui um processo surrealista, em que o PIB cai 3,8% em 
2015, enquanto o lucro do Banco Itaú, por exemplo, teve um crescimen-
to de 30,2% em 12 meses. Essa dinâmica está detalhada no meu estudo 
“Resgatando o potencial financeiro do país”, mas o que nos interessa aqui é 
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que o próprio fato de as instituições financeiras se tornarem usurárias abre 
amplo caminho para a construção de mecanismos colaborativos e descen-
tralizados de financiamento. Na minha família e roda de amigos, empres-
tamos dinheiro uns para os outros: os juros que o banco extrairia das nossas 
poupanças fica em família. Para que engordar rentista improdutivo?

A rede de crédito colaborativo Prosper, por exemplo, é uma plataforma 
de empréstimos on-line entre pessoas que se inscrevem na rede, emprestam uns 
aos outros com juros acertados diretamente entre quem tem e quem precisa, 
sem contribuir para os lucros e custos administrativos dos gigantes bancários. É 
seguro e barato, e o dinheiro serve para coisas úteis, não para mais especulação 
e paraísos fiscais. O organizador do Prosper tem um comentário divertido: “A 
atividade bancária é essencial. O banco, não”. Há hoje numerosas inciativas 
como Lending Club, Funding Circle e outros.

O estudo de Ellen Brown, The public bank solution (2013), constitui 
a meu ver o melhor livro sobre as diversas alternativas de se organizar os 
fluxos financeiros sem passar pelo oligopólio dos gigantes especulativos. 
É muito significativo que a Polônia, que segundo a Economist melhor atra-
vessou a recessão de 2008, tenha se safado simplesmente porque man-
teve os 470 bancos cooperativos herdados da era socialista. O dinheiro 
serve aos interesses das comunidades, não ao sistema especulativo, que, 
esse sim, entrou em crise. Ironicamente, o economista Balcerowicz co-
menta que “fomos salvos pelo nosso atraso”.

Mas é o caso igualmente da Alemanha, pouco conhecido apesar de 
constituir um sistema em grande escala de crédito comunitário: mais da 
metade de todas as poupanças dos alemães não está em bancos, mas em 
caixas comunitárias de poupança, as Sparkassen, que obedecem à gestão lo-
cal e servem à comunidade, não à especulação. A China também assegura 
uma eficiência impressionante no financiamento de suas políticas de de-
senvolvimento porque o sistema é politicamente regulado no nível central, 
mas a gestão é descentralizada, financiando as necessidades diferenciadas 
de desenvolvimento de cada cidade.

Na França são centenas de organizações de intermediação finan-
ceira da sociedade civil. Henri Rouillé D’Orfeuil (2003) dá o tom: “Os ob-
jetivos são claros. Trata-se de introduzir solidariedade, ou seja, uma preo-
cupação com o bem comum, no coração mesmo da economia, para que o 
crescimento leve ao progresso social e ao desenvolvimento sustentável, para 



30

Articulações em rede na era do conhecimento

que as empresas se tornem socialmente e ecologicamente responsáveis”. 
Hoje as aplicações financeiras éticas (placements éthiques) se generalizaram, 
com centenas de milhões de euros financiando iniciativas socialmente úteis. 
O sistema envolve legislação que permite que certas aplicações financeiras 
sejam tratadas de maneira diferenciada pelo fisco, formas sofisticadas de 
notação das empresas pelas instituições de avaliação e envolvimento direto 
de organizações da sociedade civil. Como são muito mais produtivas em 
termos econômicos e sociais do que os bancos comerciais, as instituições de 
crédito solidário recebem garantia dos bancos oficiais.

No nosso caso já temos 114 bancos comunitários de desenvolvimen-
to, e o mais antigo e particularmente bem estudado é o Banco Palmas 
de Fortaleza, no qual a comunidade gera as próprias poupanças, emite a 
própria moeda, o palma, equivalente ao real, mas estimulando a economia 
local. O banco também emite o palmacard, cartão de crédito local. O esti-
mulo às compras locais permitiu gerar a moda local do bairro, na linha do 
Palmafashion, e assim por diante. Hoje os bancos comunitários de desenvol-
vimento estão evoluindo para moedas alternativas eletrônicas.

Um interessante artigo de Cernev et al. (2016, p. 300) comenta que 

a incorporação da infraestrutura das TICs (Tecnologias de 
Informação e Comunicação) ao conceito de moedas sociais poderia 
tornar este meio de pagamentos mais eficiente, contribuindo assim 
para um sucesso cada vez maior na escala das suas operações. Dada 
a emergência durante a última década de pagamentos por meio de 
aparelhos como celulares, particularmente como um instrumento 
de inovação social e de redução de pobreza, surge a oportunidade 
de integrar estes dois conceitos, de moedas sociais e pagamentos 
móveis, os quais, apesar de terem trilhado caminhos separados, têm 
o potencial de convergir para soluções comuns. 

Essa tendência é particularmente importante para as populações de 
baixa renda. O sistema tornou-se legal a partir de 2013, fazendo parte do 
Sistema Brasileiro de Pagamentos.

Uma análise interessante desse processo pode ser encontrada no ar-
tigo de Cançado et al. (2015, p. 68), “Cooperativismo de crédito: o que 
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podemos aprender com os bancos comunitários de desenvolvimento?” 
Segundo os autores, 

o seu maior objetivo e compromisso é com a construção de redes 
locais de economia solidária através da articulação de produtores, 
prestadores de serviços e consumidores locais. Tais redes são também 
conhecidas como redes de “prossumidores”, pelo fato de associar 
produtores e consumidores locais através do estabelecimento de 
canais ou circuitos específicos de relações de troca, o que implica 
uma ruptura com a clássica dicotomia entre produção e consumo 
característica da lógica capitalista de organização do funcionamento 
econômico. A construção de redes desse tipo é a expressão concreta 
de uma outra economia acontecendo nos territórios. É a forma 
encontrada para fortalecer as economias locais, reorganizando-
as, na direção de um outro modo de promover o desenvolvimento 
tendo por base os princípios da economia solidária.

O essencial aqui é que mais e mais pessoas, comunidades, redes 
de empresas ou organizações da sociedade civil se dão conta de que 
não faz sentido alimentars gigantes de intermediação financeira impro-
dutivos, financiar as suas redes de agências luxuosas e pagar seus juros 
extorsivos. As comunidades estão começando a resgatar o controle das 
suas próprias poupanças, e as novas tecnologias abrem imensos espaços 
para isso.

ATIVIDADES COMERCIAIS EM REDE – INTERNET DAS 
COISAS 

A internet das coisas constitui em geral uma atividade comercial que 
aproveita a conectividade ampla das pessoas e agentes econômicos com 
uma grande variedade de arquiteturas organizacionais. Sundararajan, 
autor de uma das melhores análises abrangentes da economia do com-
partilhamento, The sharing economy (2016, p. 77), apresenta sumariamente 
as variedades dessa nova forma de organização econômica:
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Nossa pesquisa sugere amplas variações em diversas plataformas. 
Muitas se parecem com mercados que facilitam o empreendimento, 
enquanto outras se parecem mais como hierarquias que empregam 
contratantes. Junto com Airbnb, Etsy e BlaBlaCar, plataformas de 
trabalho como Upwork e Thumbtack, plataformas de refeições 
sociais como VizEat e Eatwith, a plataforma de trocas de guias de tours 
como Vayable (fundada pelo pioneiro da economia compartilhada 
Jamie Wong) são claramente mais do tipo “mercado”, plataformas 
de passageiros como Lyft e Uber estão em algum lugar no meio, 
enquanto plataformas centradas em serviços ou trabalho como Luxe, 
Postmates e Universal Avenue se parecem mais com hierarquias do 
que a média das plataformas de economia compartilhada.

A conectividade aqui é mais uma vez vital. Vimos acima como na 
economia do conhecimento podemos, por exemplo, por meio da Wikipédia, 
transformar em enriquecimento social o capital parado de conhecimento 
que as pessoas têm na cabeça. No caso do sistema financeiro, essa mesma 
conectividade permite, por meio de plataformas apropriadas, desinterme-
diar o crédito, pondo diretamente em contato quem tem dinheiro parado e 
quem dele precisa. Aqui também estamos falando de capital subutilizado, 
mas de bens materiais ou de trabalho de pessoas. É a internet das coisas.

O carro é um exemplo interessante. Os carros particulares são 
utilizados uma hora por dia na média, o que significa apenas 4% de seu 
potencial de transporte. Como ademais circulam com uma média de 1,3 
passageiro, ainda que tenham espaço para 5, no total estamos utilizando 
algo como 1% da capacidade desse capital imobilizado durante horas, seja 
parado no nosso local do trabalho, seja ocupando nossa garagem, seja entu-
lhando as ruas, ou ainda simplesmente imobilizado no trânsito. Hoje temos 
edifícios residenciais na Suécia em que um número limitado de carros na 
garagem faz parte do condomínio, as pessoas pegam o que está disponível.

Em Paris já há tempos que funciona uma rede de veículos elétricos 
públicos, estacionados em diversas partes da cidade, como foi feito ini-
cialmente com bicicletas. O usuário utiliza um aplicativo no seu celular 
indicando onde pode encontrar ou deixar o veículo, que fica em estacio-
namentos na rua onde se conectam com aparelhos de recarga. Gera-se 
um uso mais intensivo, reduzindo o trânsito e a poluição. No caso do 
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Airbnb, é igualmente óbvio o imenso desperdício de inúmeras residên-
cias vazias ou com espaço ocioso. O princípio é, em geral, o mesmo: 
são tantas coisas que temos e que compramos para utilizar pouco ou até 
uma só vez, como mostra o sucesso das plataformas de empréstimos de 
ferramentas.

Mas as dinâmicas corporativas de prioridade ao dinheiro geram ou-
tros desafios. Em Berlim, por exemplo, foi proibida a locação por Airbnb. 
A razão é que inicialmente funcionou, enquanto, por exemplo, um apo-
sentado ou uma família que saia de férias disponibilizava seu apartamento, 
ganhando um dinheiro extra. Mas grandes grupos imobiliários passaram a 
comprar prédios inteiros para alugar a turistas, reduzindo a disponibilidade 
de residências para a população berlinense, elevando os aluguéis e causan-
do uma crise. É o convívio caótico de lógicas diferentes.

As iniciativas colaborativas surgem com muita força, pois as oportuni-
dades e as vantagens econômicas para o conjunto da economia (e não só para 
os contratantes) são evidentes, por usar melhor as riquezas já existentes. É só 
pensar em uma coisa tão simples, como o software que localiza espaços de 
estacionamento no nosso celular, reduzindo o tempo que gastamos buscando 
vaga: bastou que alguém pensasse em fazer uma plataforma adequada.

Alex Stephany (Ibid., p. 30) resume bem os argumentos ao citar as 
vantagens: 1) da facilidade e desburocratização das trocas e pagamento; 2) 
da mobilização de recursos parados ou subutilizados; 3) da acessibilidade 
on-line com o poder da internet; 4) da aproximação comunitária pelos sis-
temas de trocas e iniciativas locais; 5) da redução da compulsão de “pos-
suir”, substituída aos poucos pela praticidade do “acesso”.

Mas estamos desenvolvendo práticas inovadoras em espaços já ocupa-
dos por gigantes econômicos, enfrentando um vazio jurídico que gera temores 
e tensões naturais de transição ou de convívio. Frequentemente, como no caso 
do Uber, a força da plataforma é muito maior do que a dos contratantes, o 
pagamento de impostos correspondentes, ainda relativamente fluido, e entre 
protestos e propostas está se desenhando um novo conjunto de regras de jogo. 
Simplesmente proibir os potenciais das articulações em rede não resolve.

A economia criativa, as redes de colaboração, a economia solidá-
ria, o princípio do compartilhar e outras iniciativas trazem sem dúvida 
vento fresco ao opressivo sistema corporativo que nos empurra em cor-
rerias incessantes para ter mais dinheiro para comprar mais coisas que 
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teremos cada vez menos tempo ou paciência para apreciar. A mudança 
é bem-vinda, e na minha convicção ela é inexorável, apesar da enorme 
ofensiva de travamento ou de cooptação por parte das corporações tra-
dicionais. Mas há desafios no horizonte, pontos de tensão e debate com 
os quais quis fechar este artigo.

AS MUDANÇAS NO CONCEITO DE TRABALHO 

As novas tendências estão deslocando o trabalho. Robert Reich, 
que foi Secretário do Trabalho de Clinton, já escrevia que o formato que 
predominou no século passado e ainda predomina hoje, de alugarmos 
a nossa força de trabalho 8 horas por dia para fazer a mesma coisa na 
mesma empresa durante anos, está fadado a desaparecer. Os Estados 
Unidos têm uma população em idade ativa (16 a 64 anos) da ordem de 
200 milhões de pessoas, e os freelancers, gente que realiza tarefas sem 
um vínculo permanente que corresponda, seriam 53 milhões em 2015 
(2008, p. 188). Ou seja, ainda que essa cifra cubra uma grande diversi-
dade de relações de trabalho, inclusive o uso profissional do tempo livre 
além do vínculo formal, o fato é que estamos falando de transformações 
que não podem ser qualificadas de marginais. São mudanças profundas 
e rápidas.

Não há dúvida de que essa conectividade nos dá maior liberdade, in-
clusive a de variar as tarefas, valorizar os diversos potenciais que temos em nós. 
Mas como trabalhamos muito mais soltos, com vínculos mais frouxos, a capaci-
dade de organização sindical, de pressionar quem controla a plataforma – par-
ticularmente se se trata de um grande grupo – e até de assegurar direitos sociais, 
acesso a serviços de saúde ou aposentadoria precisam ser repensados. Na tensão 
entre liberdade e estabilidade há novas regras do jogo em construção.

AS MUDANÇAS NO CONCEITO DE PROPRIEDADE

A Economist (TIME TO FIX..., 2015), durante tanto tempo defenso-
ra da propriedade intelectual, se rende enfim ao bom senso:
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O regime atual de patentes opera em nome do progresso. Em 
vez disto, retarda a inovação[…] Uma razão é que compartilhar 
ideias não causará danos ao dono da propriedade como causaria 
o compartilhamento de propriedade física. Dois fazendeiros não 
podem colher a mesma safra, mas um imitador pode reproduzir uma 
ideia sem privar o seu proprietário do original. A outra razão é que 
o compartilhamento traz gigantescos benefícios para a sociedade. 
Estes resultam em parte do próprio uso mais amplo da ideia. Se 
apenas algumas pessoas podem custear um tratamento, os que têm 
a doença irão sofrer, apesar do custo real de manufaturar as pílulas 
ser trivial. O compartilhamento também leva a mais inovações. 
Ideias se sobrepõem. Invenções dependem de avanços criativos 
anteriores. Não haveria jazz sem o blues; nem iPhone sem telas de 
contato. Os sinais indicam que a inovação hoje é menos questão de 
transformações radicais, e mais questão de combinações inteligentes 
e extensões das ideias existentes.

O livre acesso ao conhecimento, o resgate do controle do uso das 
nossas próprias poupanças no universo de intermediação financeira, a 
transição da posse para uso, da propriedade para acesso, no caso da eco-
nomia material, são diversos caminhos de construção de novas relações de 
produção que fazem sentido. A fragmentação do tão sólido esteio do siste-
ma capitalista, a propriedade particular, pode abrir novos caminhos, em par-
ticular se considerarmos que o american way of  life, para dar um exemplo, 
se for expandido para o resto da população mundial, exigiria três planetas 
suplementares. No conjunto, a visão colaborativa é uma visão inteligente.

Isso envolve também o sistema público de compartilhamento: em 
Toronto, todas as escolas são dotadas de piscinas, abertas a toda a comuni-
dade, além de existirem piscinas públicas em numerosos parques. Possuir 
a própria piscina faz sentido? Investimentos caros, manutenção tediosa, 
pontos luxuosos de água permanentemente vazios (após algumas semanas 
de entusiasmo), pela simples razão de que uma pessoa se sente um idiota 
sentado sozinho na sua piscina. Bibliotecas, centros de lazer, parques, pis-
cinas e espaços de esporte abertos e gratuitos constituem um imenso capi-
tal compartilhado que tanto nos assegura qualidade de vida como articula 
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uma sociedade dilacerada pela competição. Vamos evoluir do grandioso 
conceito de “propriedade” para o de “liberdade de uso e acesso”.

AS MUDANÇAS NO CONCEITO DE REMUNERAÇÃO 

A expansão dessas formas inovadoras de colaboração não é necessa-
riamente apenas positiva. O surgimento do Uber sem dúvida permite romper 
sistemas ultrapassados de loteamento de direito de transporte de passageiros, 
mas também coloca novos desafios. Segundo Claire Clark e Mac Urata (2016),

As empresas de transporte em rede também comprometem os 
direitos de setores taxistas tradicionalmente regulados. O Uber 
pratica uma informalização agressiva de um setor que já estava 
desregulamentado três décadas atrás. O mercado está inundado de 
motoristas fazendo bicos, enquanto a competição acirrada piora as 
condições de trabalho existentes.

No entanto, os processos de ajuste estão em curso, e são interes-
santes. Eu, por exemplo, disponibilizo toda a minha produção científica 
on-line. Isso poderia prejudicar a venda dos meus livros. Em compensa-
ção, o número de leitores dos meus trabalhos aumentou radicalmente, me 
torno mais conhecido, me chamam para palestras pelas quais sou remu-
nerado. Na realidade, continuo a ganhar o meu pão de cada dia, mas em 
outro ponto do ciclo de produção, não na publicação, mas no trabalho 
presencial.

Efeito semelhante se produz com músicos. Depois de tantas bobagens 
propagadas sobre os pobres artistas prejudicados pela pirataria, constata-se 
que boas músicas on-line circulam muito, e a alternativa do show remunera-
dor também compensa. Aqui temos a grande vantagem de que o sucesso vai 
resultar do gosto do público que acessou livremente um volume muito maior 
de músicas, e não do peso comercial do “selo” e do “jabá” das emissoras.

O conceito de deslocamento do ponto de remuneração ajuda 
bastante a entender as transformações. Mas há outras lógicas. Os pro-
fessores do MIT recebem seus salários, e já não eram remunerados pelas 
publicações. Em compensação, hoje são muito mais lidos. Eu considero 
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que meu salário de professor na PUC-SP implica também comunicar 
para fora, de forma aberta, o trabalho científico de pesquisa que desen-
volvo na instituição, e não apenas dando aula.

Sumamente importante é o fato de que, com a fragilização dos 
vínculos empregatícios e relações de trabalho mais fluidas e variadas, 
aparece como opção cada vez mais realista assegurar uma renda básica 
universal. A instabilidade feita de altos e baixos do trabalho ligado a 
plataformas e redes de internet precisa ser compensada com um tipo 
de rede de segurança, que mantenha a liberdade das pessoas de migra-
rem entre diversos tipos de trabalho e de vínculos sem o drama de não 
poder sustentar a sua família. Essa também é a conclusão do estudo 
de Sundararajan. Entre a flexibilização, a variedade de potenciais de 
empregos cada vez mais diversificados e uma estabilidade financeira 
elementar, assegurar uma renda básica seria a solução mais produtiva 
em termos de eficiência social e econômica.

AS MUDANÇAS SISTÊMICAS 

É legítimo nos perguntarmos quais relações de produção emergem 
dessas transformações. A Revolução Industrial nos legou relações sociais 
de produção centradas na propriedade privada de bens de produção e no 
assalariado, na burguesia e no proletariado. Que tendências e que novas 
relações trazem no seu bojo a revolução das Tecnologias de Comunicação 
e Informação? Que novas articulações? Que novas exclusões? Não se trata 
aqui de dar respostas a temas tão amplos, mas de discutir algumas macro-
tendências que começam a se tornar relativamente claras.

A hipótese que se coloca é de uma transformação social tão ampla, 
que gera uma sociedade do conhecimento, da mesma forma que tivemos 
uma sociedade agrária e uma sociedade industrial. Nessa perspectiva, as 
implicações são profundas: as diversas sociedades agrárias se estruturaram 
politicamente e em termos de relações de produção em torno do controle 
do fator-chave: a terra; a sociedade industrial se estruturou politicamente 
e em termos de relações de produção em torno do controle dos meios de 
produção: da máquina; que estrutura política e que relações de produção 
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estarão implícitas nas sociedades em que o fator-chave passa a ser o conhe-
cimento? Para a terra, delimita-se o feudo, ou se coloca a cerca. Para a fá-
brica, colocam-se os muros e a portaria. Para o conhecimento, se faz o quê?

Com as novas relações técnicas e sociais, novas formas de poder e de 
apropriação do excedente, surgirá outro modo de produção? A pergunta 
pode eventualmente ser prematura, pelo pouco amadurecimento das novas 
tendências, mas é legítima. A resposta dependerá provavelmente da capa-
cidade das novas elites mundiais – novas porque essencialmente manipula-
doras de símbolos e de imagens e cada vez menos de fábricas – de conviver 
ou de cooptar as dinâmicas emergentes em seu proveito. A nova sociedade 
traz indiscutivelmente em seu bojo tanto um potencial de libertação quanto 
sombrias possibilidades de um universo no estilo 1984, de Orwell. Ainda as-
sim, nesse último caso, as novas formas de dominação já não caracterizarão 
necessariamente um modo de produção capitalista tal como o estudamos 
nos clássicos, e a alternativa não é necessariamente apenas o socialismo.
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Parte 1

Implicações práticas e teóricas da análise de Movimentos 
Sociais nas perspectivas de redes e articulações

Maria Ceci Misoczky 

Rafael Kruter Flores

Resumo
Este artigo propõe uma discussão crítica das abordagens de redes e articulações para o 
estudo de movimentos sociais. Na abordagem de redes, se mantêm uma configuração 
estrutural funcionalista ao privilegiar aspectos como o compartilhamento de valores, 
a adequação à estrutura social e a agência de atores com mais ou menos recursos. Já 
na abordagem de articulações, a centralidade da análise se dá nas formas pelas quais 
distintos grupos enquanto singularidades se articulam em cadeias discursivas de equi-
valência que manifestam uma universalidade, ao eleger um antagonismo em comum. 
As proposições teóricas analisadas compartilham uma importante insuficiência: tomam 
o movimento como um objeto em si mesmo, sem considerar seus conteúdos sociais e 
políticos. Essas insuficiências levam os estudiosos a constatações genéricas e equivoca-
das, com consequências para construção do conhecimento, e que podem tornam-se 
perversas quando ganham aderência na práxis dos movimentos, uma vez que podem 
levar à substituição ou negligência do trabalho constante de organização da base pela 
hipervalorização das trocas nas redes sociais (no caso da abordagem de redes) ou ao 
descuido com o conteúdo material da conflitividade (acobertada em supostas cadeias de 
equivalência) e, portanto, à perda do propósito de negar o sistema gerador de vítimas.

Palavras-chave: Movimentos sociais. Redes. Lutas sociais. Luta de classes.  
Organização.

Abstract
This paper proposes a critical discussion of  the approaches of  social networks and 
articulations for the study of  social movements. In the social network approach, the 
structural functionalist configuration is maintained, since it privileges aspects such as 
values, the adaptation to the social structure and the agency of  actors with more or less 
resources. In the articulation approach, the centrality of  the analysis is given in the ways 
in which different groups articulate (as singularities) in discursive chains of  equivalence 
(that express a universality) against a common antagonist. The propositions discussed 
here share a major weakness: they take social movements as an object in itself, regardless 
of  their social and political content. These insufficiencies induce scholars to generic and 
misleading conclusions with consequences for knowledge, and that can become per-
verse when gaining adherence in the praxis of  social movements. They can lead to ne-
glecting the constant work and organization of  the basis by overestimating interactions 
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in social networks (in the networks approach); or denying the material content of  the 
conflicts (covered up in alleged chains of  equivalence); and, therefore, the loss of  the 
purpose of  negating the system that generate victims.

Keywords: social movements. Social networks. Social struggles. Class struggle. 
Organization.

Este artigo propõe uma discussão crítica de três abordagens distintas no 
estudo de movimentos sociais (MSs). Nosso argumento é que o conhecimento 
produzido a partir destas perspectivas ou é irrelevante para a práxis dos luta-
dores sociais, ou pode ter efeitos perversos sobre a organização de suas lutas.

A primeira se refere à análise estruturalista que define MSs como 
“redes de interações informais entre uma pluralidade de indivíduos, gru-
pos e/ou organizações, engajados em conflitos políticos ou culturais, com 
base em identidades coletivas compartilhadas” (DIANI, 1992, p. 2). Alguns 
autores que compartilham essa abordagem focam em redes interpessoais 
como sendo constitutivas de movimentos (PASSY, 2003); outros tratam de 
redes interorganizacionais e suas repercussões no que se refere à construção 
de alianças, à troca de informações, ao compartilhamento de recursos, e 
ao pertencimento múltiplo de membros (DIANI, 2003a). No Brasil, essa 
perspectiva tem sido disseminada principalmente através dos trabalhos de 
Scherer-Warren (2000, 2005, 2006, 2012), que explora a diversidade iden-
titária dos sujeitos, a transversalidade nas demandas por direitos, as formas 
de ativismo e de empoderamento através de articulações em rede e, final-
mente, a participação política das organizações em rede.

A segunda abordagem aqui discutida se refere às proposições de 
Castells (2015) sobre os “movimentos sociais em rede” (MSRs), que con-
funde um meio para a organização (as redes sociais e a Internet) com a 
própria organização. Essa confusão se deve, entre outras razões, ao fato de 
o autor realizar aqui o mesmo procedimento que encontramos em um livro 
anterior (CASTELLS, 1998), qual seja, tomar o conceito de MSs como 
dado e apresentar um conjunto de exemplos como se fossem suficientes 
para comprovar a correção e relevância de sua categoria central. Se antes 
esse procedimento foi feito com relação ao poder da identidade; agora é 
feito para os movimentos sociais em Rede.

A terceira abordagem se refere às proposições desenvolvidas por 
Laclau e Mouffe (2001) em torno do conceito de “articulação” e da falta 
de identidades fixas que faz que toda organização das relações entre os 
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agentes sociais seja contingente e passível de redefinição. Para esses auto-
res, as práticas articulatórias produzem estruturas discursivas que contém 
elementos (diferenças não articuladas) e momentos (diferenças já articuladas). 
Essas práticas, em situações de antagonismo, resultariam na formação das ca-
deias de equivalência de modo a simplificar o espaço social.

Antes de apresentar nossos argumentos, é preciso compartilhar 
o conceito de movimento social que adotamos. Esse conceito resulta da 
nossa própria interação com a organização de lutas sociais e, no plano 
teórico, das proposições de Cox (1999) e Dussel (2004): movimento social é a 
organização estratégico-crítica-coletiva de múltiplas atividades materialmente funda-
mentadas que se orientam para a libertação das vítimas do sistema do capital. Essa 
definição é importante porque estabelece a referências a partir das quais 
fazemos as reflexões apresentadas na sequência.

MOVIMENTOS SOCIAIS NA ABORDAGEM DE REDES 

Nesta parte retomamos e complementamos críticas feitas anterior-
mente a essa abordagem.

Misoczky, Flores e Goulart (2008, p. 1) discutiram a influência das 
Teorias Organizacionais (TOs) convencionais na Teoria de MSs (MS’s), es-
pecialmente a desenvolvida no contexto norte-americano. Para tanto, revi-
saram trajetórias teóricas, com foco na Teoria da Mobilização de Recursos, 
na Teoria da Estrutura de Oportunidades Políticas e no esforço de con-
vergência entre elas, na aproximação recente entre teoria de MSs e teoria 
institucional, e na abordagem de redes. A pergunta que organizou o argu-
mento foi “sobre as consequências que uma teoria fortemente influenciada 
pela lógica empresarial pode ter para nossa compreensão de movimentos 
que se orientam para a superação dessa lógica e das relações sociais por ela 
constituídas”. Especificamente com relação às proposições de Diani (1992, 
2003), os autores registraram que o autor transforma a abordagem de redes 
em “um modo de operacionalizar a estrutura social, tornando não-existente 
práticas que não se orientam por negociações e construção de alianças em 
um contexto estrutural de atores pré-constituídos, sempre em decorrência 
da predominância da racionalidade instrumental” (MISOCZKY; FLORES; 
GOULART, 2008, p. 11).
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Em outra oportunidade, Misoczky (2009, p. 1163) retomou essa preo-
cupação. Ao iniciar o texto, a autora indicou que a adoção da abordagem 
de redes “não apenas gerou um conjunto de aplicações técnicas formais”, 
como levou à “construção de uma nova definição do próprio objeto de es-
tudo”, como encontrado em Diani (2003b, p. 1): “MSs são estruturas em 
rede altamente heterogêneas e complexas”. Na caixa abaixo reproduzimos 
as considerações já realizadas por Misoczky (2009, p. 1164-1166).

Caixa 1
A abordagem de redes nos estudos sobre movimentos sociais:

considerações realizadas por Misoczky em 2009

De acordo com um balanço realizado por Diani (2003a), a aproxi-
mação entre tal abordagem [de redes] e este objeto de estudo [MSs] vem se 
efetivando desde o final da década de 1980, com ênfase nos seguintes temas: 
engajamento coletivo imbricado em contextos específicos de relações; estru-
tura de redes em comunidades específicas e seu impacto no desenvolvimento 
de ações coletivas, tanto com base em modelos formais quanto em evidências 
empíricas; exploração de laços em mobilizações, aproximando estrutura e 
agência; trocas interorganizacionais sob a forma da construção de coalizões 
ou da superposição de membros; atividade de networking em comunidades 
virtuais ou reais; intersecção de indivíduos, organizações e protestos ao longo 
de períodos de tempo; potencialização do papel de grupos de interesse.

Em um sentido mais amplo é possível identificar a ênfase em redes de 
indivíduos ou em redes de organizações.

McAdam (2003) considera que um dos achados mais estabelecidos 
nos estudos sobre MSs indica que laços sociais prévios se constituem na base 
para o recrutamento, e que definições sociais já estabelecidas são o loci para 
sua emergência. Segundo ele, tipicamente os ativistas e simpatizantes de MSs 
estão ligados por laços públicos e privados muito antes que a ação coletiva 
se desenvolva. Ou seja, amigos, parentes, colegas e vizinhos podem afetar as 
decisões individuais de adesão a um movimento; o mesmo pode ocorrer com 
relação à participação prévia em outras atividades, em outras organizações 
políticas ou sociais. McAdam e Paulsen (1993) consideram que redes podem 
prover oportunidades para a ação através da circulação de informações sobre 
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atividades, organizações, contatos de pessoas e redução de custos práticos. 
Também podem facilitar o desenvolvimento de competências e habilidades 
cognitivas e, ainda, prover o contexto para a socialização de indivíduos em 
conjuntos específicos de valores e para o estabelecimento de laços emocionais 
(DIANI, 2003a). Della Porta (1988) discute quais os laços mais importantes, 
se os fortes ou os fracos, concluindo que os laços fortes são mais importantes 
em situações que envolvem riscos. Os laços fracos seriam mais relevantes para 
facilitar contatos e para a difusão de campanhas (DIANI, 2003a).

Para Passy (2003), as redes sociais intervêm em diferentes momentos 
no processo individual de decidir sobre a participação em MSs: (1) as pes-
soas se engajam em ações coletivas porque compartilham normas e valores, 
ou seja, a participação decorre de um processo de identificação, e como as 
identidades são criadas e moldadas através de relações sociais, as redes têm 
um papel importante, uma função de socialização; (2) as redes têm também 
uma função de conexão estrutural, que ocorre no momento anterior à adesão 
a um movimento (a conexão estrutural se refere à mediação entre possíveis 
participantes e uma oportunidade para a mobilização); (3) outra função é 
moldar as preferências ou percepções individuais e até as decisões, no sentido 
de que a decisão de aderir a uma ação coletiva seria influenciada pela ação de 
outros participantes. Portanto, “as redes fornecem estruturas de significado 
que permitem que os indivíduos criem (ou solidifiquem) identidades e estabe-
leçam proximidade cultural com uma disputa política específica, usualmente 
no longo prazo”. As redes também oferecem para os culturalmente sensíveis 
os temas em torno dos quais podem participar. Para que isso ocorra é indis-
pensável a existência de confiança nos laços sociais (PASSY, 2003, p. 41).

Ansell (2003) sempre se refere a Granovetter (1992) e a Putnan (1993) 
para analisar o movimento ambientalista na área da baía de São Francisco 
(EUA). Complementando os autores mencionados, utilizou também as for-
mulações de Gulati e Gargiulo (1999), que distinguem entre formas posicio-
nais, relacionais e estruturais de imersão. Seu foco foi na exploração de como 
a imersão em uma comunidade ou em um grupo temático particular afeta as 
atitudes do movimento com relação à colaboração.

Diani (2003b) analisa o movimento ambientalista italiano da década 
de 1980, com o objetivo de verificar se a retórica da descentralização e não 
hierarquização de fato ocorria. Para tanto, utiliza dois critérios: a centralidade 
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na rede e a conexão. Tais medidas podem, segundo o autor, refletir dois tipos 
de influência: a capacidade de atrair apoio para iniciativas específicas (cen-
tralidade); e a capacidade de conectar setores de um movimento que tenham 
diferentes posições. Essas medidas foram correlacionadas com indicadores 
externos como acesso a instituições ou à mídia.

Outra vertente de estudos que adota a abordagem de redes se de-
senvolve a partir da emergência de MSs transnacionais. Khagram, Riker e 
Sikkink (2002, p. 7) consideram as redes transnacionais a mais informal con-
figuração de atores não governamentais: “Redes são conjuntos de atores liga-
dos além das fronteiras dos países por valores compartilhados, densas trocas 
de informação e serviços, e discursos comuns”.

Nessa mesma vertente, Della Porta (2006), em uma pesquisa sobre o 
Fórum Social Europeu, identifica a presença de denso capital social, composto 
por experiências anteriores, como fator facilitador da construção de fortes con-
vergências em torno de temas-chave. A presença do conceito de capital social 
também é central no artigo em que Diani (1997) apresenta uma abordagem 
para estudar a consequência de MSs que focam em sua capacidade de produzir 
capital social, definido como laços baseados em mútua confiança e reconheci-
mento entre atores envolvidos em relações. O autor considera que o impacto dos 
movimentos pode ser avaliado pela mudança na centralidade relativa de seus 
componentes em diversas redes sociais. Quanto maior a amplitude dos laços 
que emergem em um período de mobilização sustentada, maior o impacto. [...]

A principal pesquisadora brasileira sobre redes de MSs, Sherer- 
-Warren (2000, p. 31), considera que “as redes se referem a um tipo de re-
lações/articulações sociais que sempre existiram, mas que na sociedade glo-
balizada e da informação assumem características específicas e relevantes e 
merecem atenção especial”. Em sua proposta de abordagem a autora indica 
que a expressão rede de movimento social pode apreender o rumo das ações 
articuladoras de grupos com a mesma identidade social ou política, “a fim de 
ganhar visibilidade, produzir impacto na esfera pública e obter conquistas de 
cidadania” (SCHERER-WARREN, 2006).

[...] É bastante fácil perceber as afinidades que permitem as aproxima-
ções teóricas da Teoria da Mobilização de Recursos e da Teoria da Estrutura 
de Oportunidades Políticas com a abordagem de redes sociais: a ênfase na es-
colha racional de indivíduos que irão compor coletivos; a ação coletiva como 
instrumento para a busca de fins; a oportunidade propiciada por laços sociais 
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prévios ou por definições já institucionalizados; a oportunidade decorrente 
de arranjos preexistentes de circulação de informações e propícios ao desen-
volvimento de competências e habilidades cognitivas; a importância de estru-
turas de significados compartilhados. Como essa base teórico-conceitual que 
compõe o mainstream dos estudos sobre MSs possui a mesma origem que as 
formulações sobre redes oriundas do utilitarismo racional (ação com propósi-
to com base em escolhas racionais); do funcionalismo estrutural (cooperação 
baseada em aspectos cognitivos normatizados e geradores de confiança); e da 
sociologia econômica (estruturas de suporte a trocas sociais), a aproximação 
entre as duas se realiza de modo fácil e coerente.

Nos estudos mencionados está, portanto, uma tendência ao predomínio 
do funcional e da descrição a-histórica. Na maior parte das vezes são aborda-
gens heurísticas que buscam padrões a partir da modelagem de fluxos de infor-
mação, influência e ação; consideram que a ação é imitativa ou induzida pela 
influência de terceiros ou pela mídia; são despolitizadas, em contradição com 
a natureza do próprio objeto – essencialmente político. A categoria poder está 
ausente ou, quando presente, apenas como uma função da estrutura.

A abordagem de redes continua sendo central no mainstream dos es-
tudos sobre MSs. Em 2015 foi lançado novo livro de Diani sobre redes 
sociais em localidades, analisando as interações entre os componentes da 
ação coletiva. O objeto de estudo são organizações (de voluntariado, auto-
ridades locais, agências públicas) que, em Glasgow e Bristol (Reino Unido), 
estão envolvidas em ações de cooperação e disputa em torno a temas, tais 
como exclusão social, etnicidade, migração, ambiente e regeneração ur-
bana, desde o início dos anos 2000. Para o autor, as redes formadas nessas 
trocas representam o “cimento da sociedade civil” e definem “o que as 
organizações de cidadãos são” (DIANI, 2015, p. 1).

A justificativa sobre a importância da abordagem de redes conti-
nua a demonstrar o foco estreito que dialoga com abordagens sistêmi-
co-funcionalistas como se fossem as únicas existentes. Isso se constata 
na crítica que apresenta às abordagens agregativas e seu foco em atores 
específicos (indivíduos, organizações), na possibilidade de outros elemen-
tos (eventos, p. ex.), e nas características e motivações (em vez de focar 
nos sistemas de relações entre elas). Como exemplo, refere pesquisas que 
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analisam MSs através de médias e porcentagens ou que analisam a estru-
tura de movimentos através do perfil da população de organizações mo-
bilizando-se em torno de um tema. Afirma, então, que falta nessas abor-
dagens a consideração de como os elementos se combinam em padrões 
relacionais específicos. Diz ele: “Faz, de fato, uma grande diferença se as 
organizações interessadas em certos temas colaboram, apoiam mutua-
mente suas respectivas iniciativas, e se fundem em agendas mais amplas, 
ou se fazem seu trabalho independentemente, tentando resguardar para 
si um nicho específico” (DIANI, 2015, p. 3).

Diani (2015) reconhece a tentativa de Melucci e Touraine para ana-
lisar as propriedades de “sistemas de ação coletiva”. Apenas para recordar, 
para Touraine (1985), MSs é o comportamento coletivo organizado de um 
ator social lutando contra sua classe adversária pelo controle da histori-
cidade em uma comunidade concreta. Para Melucci (1989), os MSs são 
uma classe específica de fenômeno coletivo: uma forma de ação coletiva 
que envolve a solidariedade, um conflito e o rompimento com os limites 
que o sistema pode tolerar sem alterar sua estrutura. Ele enfatiza a identi-
dade dos atores e a cultura, as crenças generalizadas e os valores, além de 
focalizar as características da sociedade pós-industrial. Na percepção de 
Diani (2015, p. 4), “Melucci tratou os MSs como uma categoria analítica 
distinta, sugerindo que se pode facilmente identificar lógicas múltiplas e 
diferentes de ação em episódios empíricos de ação coletiva”. Entretanto, 
segue o autor, “em vez de teorizar as formas e condições da interação de 
diferentes lógicas em episódios e contextos específicos, focou no que era 
distinto dos MSs”, limitando sua análise a redes informais através das quais 
“identidades pessoais são negociadas e projetos de mudança pessoal são 
conduzidos”. Em nosso entendimento, muitas críticas podem ser feitas à 
abordagem dos Novos Movimentos Sociais (ver, p. ex., COX; FOMINAYA, 
2013), mas é preciso reconhecer a relevância de sua contribuição no trata-
mento de aspectos até então negligenciados.

Uma vez mais, Diani (2015) reafirma sua filiação ao que denomi-
na como “agenda clássica de pesquisa sobre MSs”, por referência a Tilly 
e Tarrow (2007). Novamente apenas para recordar, a vertente da Teoria 
da Estrutura das Oportunidades Políticas e do Enfoque de Dinâmicas de 
Enfrentamento enfatiza a dinâmica que leva à insurgência, definindo MSs 
como uma série de interações entre detentores de poder e pessoas que 
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conseguem falar por aqueles que carecem de representação formal, tor-
nando visíveis demandas por mudanças na distribuição ou no exercício do 
poder. Focalizam fatores estruturais, como a abertura ou o fechamento da 
arena política, a estabilidade de alianças políticas, a presença ou a ausência 
de elites aliadas, e as divisões nas elites. Assim, o fator estrutural é a variável 
explicativa em relação a duas variáveis dependentes: momento e resultado 
da atividade do movimento. Subjacente a essa abordagem, se encontra a 
da escolha racional de Olson (1999) e sua concepção de ação coletiva se-
gundo a qual os indivíduos se agregam para solucionar problemas que não 
poderiam ser enfrentados de outro modo; ou seja, uma afetação sentida no 
nível individual é canalizada, com elevados custos, para o nível coletivo, 
entendido como a maximização das ações individuais.

Nessa linha, na visão de Diani (2015, p. 5), “as redes sociais são, 
primariamente, pré-condições para a ação coletiva e centrais ao proces-
so de definição de fronteiras”. Porém, ainda que os mecanismos rela-
cionais sejam cruciais, o foco principal é “na interação entre diferentes 
tipos de atores políticos e seus ambientes, em vez das relações mais está-
veis e profundas”. A razão, segundo esse autor, para “o espaço limitado 
atribuído ao mapeamento sistemático de redes provavelmente resulta 
da suspeita de que “essa abordagem analítica seja estática e, portan-
to, não adequada para mapear a evolução em padrões relacionais”. O 
esforço é, portanto, “desenvolver um modelo relacional de modos de 
coordenação da ação coletiva” de maneira a “capturar o que é distinti-
vo de MSs como uma forma particular de ação coletiva, localizando-os 
firmemente na dinâmica mais ampla da sociedade civil”.

Segue, no livro que estamos considerando, a apresentação e análi-
se dos objetos de estudo, aplicando a tecnologia convencional de análise 
de redes. As conclusões são absolutamente redundantes com a orientação 
teórica de corte estrutural-institucionalista adotada, se não mera expressão 
de senso comum: a sociedade civil pode ser analisada como um campo 
distinto; os modos de coordenação representam princípios organizacionais 
básicos dos campos da sociedade civil; cada episódio de ação coletiva com-
bina diferentes modos de coordenação; MSs são apenas um modo de coor-
denar a ação coletiva na sociedade civil; apesar dos MSs e das coalizões se 
parecerem, não são iguais; MSs são distintos, mas as Organizações de MSs 
não o são; MSs não são necessariamente anti ou extrainstitucional; mesmo 
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com vínculos fracos nos níveis de enfrentamento e protesto, as estruturas do 
MS permanecem; famílias de MSs são frequentemente um melhor foco de 
análise que movimentos específicos; abordagens agregativas e relacionais 
complementam em vez de substituir insights sobre os campos da socieda-
de civil e teses sobre movimento da sociedade; o contexto importa, mas 
não necessariamente como pensamos, podendo ser complementado com a 
abordagem de mecanismos cognitivos através do framing process.

Dadas as limitações das conclusões não é de surpreender o último 
parágrafo desta parte:

Tendo apresentado nossos pontos principais, é o momento de 
discutir algumas expansões óbvias da abordagem apresentada 
neste livro: como transformar uma abordagem largamente estática 
em uma ferramenta analítica capaz de capturar alguns aspectos 
importantes da evolução de campos cívicos? Em que medida pode 
a abordagem dos modos de coordenação guiar pesquisas da ação 
coletiva em contextos não-Ocidentais? Como pode esta abordagem 
se relacionar com os debates atuais sobre o impacto da tecnologia da 
informação sobre padrões de ação coletiva? (DIANI, 2015, p. 204)

O autor promete respostas no Posfácio. No entanto, novamente 
o que encontramos são comentários superficiais, especulativos e desin-
formados sobre o que considera serem novos fenômenos: a crescente 
atenção de analistas da ação coletiva a dinâmicas; a insurgência de mo-
vimentos advogando mudanças radicais (sic), com foco especial em paí-
ses do Oriente Médio e norte da África; e o papel crescente da Internet 
em todas as esferas da vida social.

A surpresa de Diani (2015) com o papel da Internet é evidente-
mente anacrônica, até porque o tema vem sendo exaustivamente trata-
do nas últimas décadas. Nesse sentido, na sequência, trazemos algumas 
proposições de Castells (2015) a esse respeito, destacando que, por ób-
vio, sua proposição de “movimentos sociais em rede” (MSRs) confere à 
Internet um papel substitutivo (e não subsidiário) da organização coleti-
va tão definidora do que sejam MSs. De fato, o autor está propondo uma 
nova categoria para tratar o que considera ser um tipo específico de MS 
que teria tido um marco específico de surgimento. 
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MOVIMENTOS SOCIAIS EM REDE 

Segundo Castells (2015, p. 3), os MSRs “apareceram primeiro no 
mundo árabe e foram confrontados com violência assassina pelos ditadores 
árabes”. Surgiram, então, “outros movimentos contra a má gestão da crise 
econômica pelos governos da Europa e dos Estados Unidos, que se posicio-
naram ao lado das elites financeiras responsáveis pela crise, às custas dos 
cidadãos”. Também em Israel, “um movimento espontâneo com múlti-
plas demandas se tornou a maior movimentação de base na sua história”. 
Especificamente, o movimento Occupy Wall Street, “tão espontâneo como to-
dos os outros, e tão em rede no cyberspace e no espaço urbano como os outros, 
se tornou o evento do ano e afetou quase todo o país”. O objetivo do livro é, 
considerando esse contexto, “lançar luz sobre esses movimentos: sua formação, 
dinâmicas, valores e prospectos para a transformação social”.

Essa é uma pesquisa sobre os MSs na sociedade em rede, os 
movimentos que vão, em última instância, fazer as sociedades do século 
XXI ao se engajar em práticas conflitivas enraizadas nas contradições 
fundamentais do nosso mundo. [...] O propósito é […] sugerir algumas 
hipóteses, baseadas na observação, sobre as perspectivas de MSRs, com 
a esperança de identificar novos padrões de mudança social no nosso 
tempo e estimular um debate sobre as implicações práticas (e, portanto, 
políticas) dessas hipóteses. (CASTELLS, 2015, p. 4)

No livro, são apresentados e discutidos alguns movimentos que cor-
responderiam à definição de MSRs. Para ilustrar deturpações e interpreta-
ções superficiais sobre as várias mobilizações tratadas no livro, reproduzi-
mos aqui de maneira mais extensa o item que trata dos eventos ocorridos 
em 2013-2014 no Brasil.

Castells (2015, p. 230) já inicia o item com um equívoco. Diz ele: 
“O Brasil esteve na dianteira dos MSRs em 2013 e, em menor extensão, 
em 2014. O impacto destes movimentos, que começaram como protestos 
localizados e setoriais em janeiro de 2013, transformaram o debate público 
e o panorama político de um dos mais importantes e dinâmicos países do 
mundo”. Seu primeiro equívoco reside em ignorar que a luta pela redu-
ção das tarifas de transporte coletivo e/ou pelo passe livre tem uma longa 
história que remonta, pelo menos, a agosto de 2003, movimento que ficou 



52

Implicações práticas e teóricas da análise de Movimentos Sociais nas perspectivas de redes e articulações

conhecido como a “Revolta do Buzu”, em Salvador. Como indica Pomar 
(2013), os eventos de 2013 não foram “um raio em um céu azul”, mas ex-
pressão de um acúmulo de lutas e processos organizacionais de pelo menos 
uma década e ocorrendo em diversas cidades do país.

Nas afirmações sobre o país e sobre Porto Alegre (mencionada pela 
ação do Bloco de Lutas pelo Transporte Público que marcou cronologicamen-
te o início das mobilizações de 2013), Castells (2015, p. 231) repete as versões 
eficientes para o olhar estrangeiro, tais como a do sucesso dos governos lide-
rados pelo PT na “substancial redução da pobreza” ou a cidade como “sím-
bolo da mudança social contemporânea”, por ter sido o local de origem do 
Orçamento Participativo e ter sediado várias vezes o Fórum Social Mundial. 
Como escrevemos desde Porto Alegre, sofremos a constante repetição deste 
“nada” sobre uma cidade que, como qualquer outra, é produzida no entre-
vero da luta de classes em resultantes que nada têm de simbólicas e, muito 
menos, de transformadoras do mundo onde vivemos. (ver, p. ex., OLIVEIRA; 
MISOCZKY, 2016; OLIVEIRA; FLORES, 2016).

Ao tratar das Jornadas de Junho, Castells (2015, p. 232-234) faz uma 
miscelânea fenomenal:

A campanha pelo transporte foi tomada pelo Movimento Passe Livre 
(MPL) [...]. Depois que um juiz cancelou a proibição da autoridade 
local em 6 de junho, um protesto coordenado, organizado na Internet 
pelo MPL, Anonymous e Ninja (mídia independente), ocorreu em todo 
o país. Em São Paulo, 20 mil pessoas bloquearam a avenida principal, 
desta vez pedindo transporte público gratuito. Houve uma repressão 
violenta da política local e estadual. Alguns responderam da mesma 
forma. As demonstrações continuaram por vários dias antes de chegar 
aos confrontos dramáticos de 13 de junho, com barricadas erguidas no 
centro de São Paulo. Neste contexto, um novo tema tomou a dianteira 
do protesto: a corrupção e o desperdício de gastos associados à Copa do 
Mundo de 2014. [...] A mídia, então, prestou atenção no movimento, 
desvalorizando as demandas e enfatizando atos de violência. 
Entretanto, a atenção da mídia despertou a opinião pública para as 
amplas razões para protestar e, condenando a violência, a maioria da 
opinião pública expressou apoio às críticas sobre os gastos elevados 
nos estádios e infraestrutura sem transparência, e pelo benefício de 
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corporações da construção civil corruptas. [...] Quando os ativistas 
foram acusados de induzir tantos transtornos por apenas 20 centavos, 
sua resposta foi: “Não é pelos 20 centavos, é pelos nossos direitos”. [...] 
Em 20 de junho, na demonstração mais forte em São Paulo, o principal 
alvo dos protestos foi a corrupção política – expondo as práticas do 
governo e a classe política como um todo. [...] Demonstrações de massa 
continuaram no Brasil nos meses seguintes. No dia 7 de setembro de 
2013 [...], centenas de milhares de pessoas foram às ruas [...] o principal 
alvo era a corrupção dos políticos.

Vejamos alguns dos tantos equívocos presentes na transcrição acima: 
comparar o protagonismo de Anonymous e Mídia Ninja com o do MPL (ar-
gumento indispensável para corroborar a ideia de MSRs); tomar o que ocorre 
na cidade de São Paulo como equivalente ao que acontece no Brasil; ignorar 
o processo de disputas marcado por posições de classe (voltaremos a esse tema 
nos próximos itens); ignorar o sequestro de uma luta que confrontava o pri-
mado do capitalismo (o lucro, neste caso na exploração do transporte coletivo 
concedido pelo poder público) por uma pauta moral (contra a corrupção), pro-
cesso liderado pela mídia corporativa (ver VIANA, 2013a); ignorar que o MPL 
continuou afirmando que era sim pelos 20 centavos e que em outros locais, 
como ocorreu em Porto Alegre, a organização da luta foi capaz de retomar a 
centralidade desta pauta (ver PINTO, 2014; MISOCZKY; FLORES, 2015); e 
manifestar total “incapacidade de perceber a velha toupeira que trabalhava 
no subsolo do tecido social”, a lenta e persistente construção que os luta-
dores sociais fazem cotidianamente, porque foca na fagulha que deflagra o 
incêndio em vez de “nas condições da pradaria, que, estas sim, explicam 
porque o fogo pode se propagar” (VAINER, 2013, p. 36).

Na sequência, Castells (2015, p. 234) apresenta uma leitura confusa 
do cenário dos partidos políticos para, logo, surpreender-se com “a presen-
ça de grupos conservadores e de extrema direita, mais nas redes sociais que 
nas ruas” (sic). Diz ele, em sua síntese:

As redes sociais brasileiras e as ruas brasileiras se tornaram os locais 
de protesto de centenas de milhares, e projetos políticos convergiram 
(sic) na direção de um movimento multifacetado, menos espontâneo 
e mais ambíguo (sic) em sua crítica da ordem social. A oposição de 
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direita ao governo mais progressista da história do Brasil se misturou 
com posições dos MSs contra a corrupção política e por novas 
formas de democracia participativa. (CASTELLS, 2015, p. 235)

Pronto, da mesma forma que a mídia corporativa construiu uma 
narrativa que despoja os eventos de toda sua radicalidade, Castells (2015) 
refaz a trajetória descrita por Viana (2013b, p. 99): “graças à invenção do 
protesto sem protesto, foi bastante fácil para a mídia recriar por completo 
seu discurso a partir do dia 13 [...]. A reconstrução da narrativa reconduzia 
precisamente ao ponto em que as mobilizações em torno do nada haviam 
encontrado sua terapêutica: a subsunção dos fins aos meios”. Indo além, a 
autora recoloca a centralidade dos 20 centavos – era sim por 20 centavos 
–  e o papel das redes sociais: “O fato é que era por causa de vinte centavos, 
uma ‘migalha’, cujo significado para aqueles que sabem quantas moedas 
carregam no bolso e qual o valor de cada uma delas, nós só podemos ima-
ginar. Os rapazes e moças do MPL, que discutem as políticas de transporte 
público há anos, e cuja organização não se limita às redes sociais, imagina-
ram” (VIANA, 2013b, p. 102).

Pablo Ortellado, em entrevista a Lopes (2013), também faz reflexões 
que nos levam a contestar a versão em tons pastéis de Castells (2015):

Foi uma tensão que vivemos nos dias que se seguiram, do dia 16 
até o dia 19. Rolou uma pressão. Por causa dessa ampla exposição 
nos meios de comunicação, isso lançou nas ruas uma multidão com 
um conjunto de reivindicações que desfocava tudo o que essa luta 
tinha trazido. Essa dimensão estratégica foi confrontada por um 
conjunto de pautas que não tinha meta nenhuma. Era simplesmente 
uma insatisfação genérica puramente autoexpressiva. No entanto, 
o MPL soube conduzir, acolher essas pessoas que estavam indo 
às manifestações e subordinar todas essas novas reivindicações à 
primeira demanda, que era a dos R$ 0,20.

Dada a superficialidade e os equívocos, a conclusão de Castells 
(2015) sobre as demonstrações de 2013 e 2014 reproduz o senso co-
mum social-democrata de maneira desconectada até mesmo das infor-
mações deturpadas apresentadas por ele próprio. O governo que antes 
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havia reduzido a pobreza agora coloca o crescimento econômico acima 
de qualquer coisa e um MSR precisa de lideranças organizadas e de 
um programa preciso. Vejamos as contradições nas palavras de Castells 
(2015, p. 237):

[As demonstrações] parecem desafiar o modelo de desenvolvimento 
baseado na crescimento econômico sem restrições e uma refutação 
aos agentes políticos que detém o poder no Estado brasileiro. Ainda 
que o movimento não tenha um programa preciso, para não falar em 
liderança organizada, suas posições indicam claramente um desejo 
de criar uma sociedade e um Estado de tipo diferente na busca de 
uma qualidade de vida multidimensional e de experimentação com 
democracia participativa.

Essas contradições ficam ainda mais evidentes quando confrontadas 
com o texto que dá início ao último capítulo do livro:

Os MSRs, cujas experiências compartilhamos neste livro, vão 
continuar a lutar e debater, a evoluir e, eventualmente, esvanecer-
se no seu estado atual de ser, como ocorreu com todos os MSs na 
história. Mesmo no caso improvável em que se transforme em 
um ator político, em um partido, ou em alguma nova forma de 
agência, eles vão deixar de existir por esse mesmo fato. Porque a 
única questão relevante para avaliar o significado de um MS é a 
produtividade social e a história de suas práticas, e o efeito nos seus 
participantes como pessoas e na sociedade que tentam transformar. 
(CASTELLS, 2015, p. 314)

Em 2001, Castells já havia afirmado a existência de MSs na Internet. 
Nessa mesma onda, em 2002, Tarrow afirmou que a Internet era não ape-
nas um meio de comunicação, mas um processo organizacional. Já em 
2005, Bennet confrontou essas afirmações, analisando a organização do 
Dia Internacional contra a Guerra do Iraque (15 de fevereiro de 2003) 
e concluiu que os participantes do dia de protestos que se basearam na 
Internet e em outras e-mídias foram aqueles que já tinham forte identifica-
ção com os movimentos de justiça global.
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Essa referência é trazida para ilustrar que há mais de uma década esse 
mito conveniente da centralidade da Internet já vem sendo constestado. Nas 
palavras de uma ativista, citado por Misockzy e Flores (2015, p. 31), e ditas em 
uma assembleia popular do Bloco de Lutas Pelo Transporte Público durante 
as Jornadas de Junho de 2013: “o que organiza é a organização na base, algo 
que fazemos cotidianamente”.

ARTICULAÇÃO E CADEIAS DE EQUIVALÊNCIA 

O conceito de “articulação”, em Laclau e Mouffe (2001; 2004), tem 
origem na releitura que os autores fazem do conceito de “hegemonia” em 
Gramsci, e em uma crítica feita pelos autores a uma caricatura de Marx, 
na expressão usada por Barker et al. (2013). Portanto, para compreender a 
articulação, é necessário compreender, mesmo que brevemente, quais são 
essas releituras e críticas.

A crítica de Laclau e Mouffe (2001, p. vviii) ao Marxismo orbita 
em torno daquilo que chamam de reducionismo de classe ou essencia-
lismo, ou seja, a redução de toda perspectiva analítica e estratégica às 
relações de classe ou à luta de classe. Para eles, temas como classes, con-
tradições entre forças produtivas e relações de produção se tornaram 
“fetiches sedimentados”. Assim, “reler a teoria Marxista à luz dos pro-
blemas contemporâneos exige necessariamente desconstuir as categorias 
centrais daquela teoria”. Nesse sentido, os autores assumiram a tarefa 
de reelaborar uma das principais categorias do Marxismo Ocidental: 
hegemonia em Gramsci.

Ainda que Gramsci (2002, p. 40) nunca tenha elaborado uma defi-
nição para o termo “hegemonia”, ou nunca tenha articulado uma teoria 
da hegemonia como um todo coerente, é possível extrair de seus escritos 
a ideia de hegemonia como um momento no qual um grupo “adquire a 
consciência de que os próprios interesses [...] podem e devem tornar-se os 
interesses de outros grupos subordinados”. Para ele, esse processo carac-
teriza a passagem das estruturas para as superestruturas complexas, en-
volvendo muitos aspectos, sendo um deles central: a subordinação intelec-
tual. Para Gramsci (2006, p. 97), o intelectual é o ator principal, pois tem 
como função criar, elaborar visões de mundo organicamente conectadas 
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ao grupo ao qual pertence. Assim, a hegemonia ocorre quando “um grupo 
social [...] toma emprestado a outro grupo social, por razões de submissão 
e subordinação intelectual, uma concepção que não é sua e afirma-a ver-
balmente [...]”.

Quem é o intelectual e por que ele elabora a existência de seu grupo? 
Em Gramsci (1991, p. 8), a existência do intelectual é condição para a he-
gemonia, pois ela se traduz como liderança intelectual e moral: a atividade 
intelectual precisa ser considerada como parte “de um sistema de relações nas 
quais essas atividades (e, portanto, os grupos intelectuais que as personificam) 
ocorrem”. Isso significa que a atividade intelectual não pode estar desconecta-
da da realidade material e concreta, da posição em determinada estrutura so-
cial, a não ser que ela se configure naquilo que o filósofo conceitua como sendo 
a atividade do intelectual tradicional – uma categoria oposta à do intelectual 
orgânico. Intelectuais tradicionais são aqueles que elaboram de acordo com 
percepções desconectadas da realidade concreta, ou arraigadas em realidades 
e práticas anacrônicas, expressando assim visões de mundo conservadoras.

Tendo dito isso, nos parece suficiente neste momento concluir essa bre-
ve digressão com o já bem conhecido argumento de que Gramsci amplia a 
perspectiva de classe estritamente vinculada às relações de trabalho. O subal-
terno e o dominante, os dois principais grupos na luta social, não são apenas 
uma expressão da divisão entre capitalistas e trabalhadores, mas incluem a luta 
intelectual, ou a batalha cultural: uma luta por conceitos, visões de mundo, 
ideologias e projetos.

Laclau e Mouffe (2004) reconhecem que Gramsci se diferencia das 
interpretações oriundas da Segunda Internacional1, mas extendem o ar-
gumento a um ponto que extrapola a linha ontológica e epistemológica 
que divide o Marxismo do Pós-Estruturalismo. Para eles, a hegemonia em 
Gramsci subverte radicalmente o dualismo da Segunda Internacional (o 
que para eles é sinônimo de Marxismo), pois ali

[…] a contingência histórica parece ter-se expandido de forma 
mais ampla no campo das relações sociais do que em qualquer dos 
discursos anteriores, já que os elementos sociais perderam a conexão 

1 Para uma detalhada discussão sobre o que diferencia Gramsci e Lukács das proposições 
da Segunda Internacional, ver Oldrini (1999).
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essencial que os constituíam em momentos no paradigma etapista, 
e seu sentido próprio depende de articulações hegemônicas cujo 
êxito não está garantido por nenhuma lei da história (LACLAU; 
MOUFFE, 2004, p. 119).

É como se com o conceito de hegemonia Gramsci aceitasse a per-
da da necessária conexão do social com o material, das superestruturas 
com as estruturas que formam a base de qualquer sociedade – relações 
de produção da vida social. É neste ponto que Laclau e Mouffe (2004), 
ao invés de referir o conceito de hegemonia em Gramsci, começam 
a elaborar seu próprio conceito. Fazem-no ao incluir a contingência 
histórica e a articulação entre grupos como categorias centrais, con-
trastando-as com uma das caricaturas de Marx, a lei da história, como 
se em Marx ou no Marxismo (de maneira genérica) existisse uma lei 
que governa a história de forma determinista. Os autores dão, assim, 
um passo seguinte e criticam Gramsci precisamente na sua formulação 
mais original mencionada acima: a ampliação do conceito de classe sem 
abandonar um posicionamento materialista.

A infraestrutura não assegura à classe operária sua vitória, pois 
esta depende de sua capacidade de liderança hegemônica; mas a 
uma falha na hegemonia operária somente pode corresponder 
uma reconstituição da hegemonia burguesa. A luta política segue 
sendo, finalmente, um jogo de soma zero entre as classes. Este é o 
último núcleo essencialista que continua presente no pensamento 
de Gramsci, e que coloca um limite à lógica desconstrutiva da 
hegemonia. (LACLAU; MOUFFE, 2004, p. 119)

Em um momento histórico no qual as relações de classe seriam in-
suficientes para compreender os antagonismos sociais (e as lutas de clas-
se não são suficientes para o que os autores chamam de um “projeto da 
esquerda”), eles perguntam: “como […] uma relação entre classes deve 
ser para tornar possível uma relação hegemônica?” Para que a hegemo-
nia, na versão de Laclau e Mouffe (2004, p. 119), seja possível é necessário 
que “elementos cuja própria natureza não os predetermina entrem em um 
certo tipo de articulação como resultado de uma prática externa a eles”.  
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Essa é a definição de articulação contingente, que pressupõe uma defini-
ção de universalidade, já que esta é inerente à hegemonia.

Universalidade é definida, em Laclau e Mouffe (2001, p. xxxi), 
como uma relação dialética entre lógicas de diferença e de equivalência. 
Deixemos que os autores expliquem o esquema.

Os atores sociais ocupam posições nos discursos que constituem 
o tecido social. Neste sentido, elas são, estritamente falando, 
particularidades. Por outro lado, existem antagonismos sociais 
que criam fronteiras internas à sociedade. Por exemplo, diante 
de forças opressivas, um conjunto de particularidades estabelece 
entre si relações de equivalência. Torna-se necessário, no entanto, 
representar a totalidade desta cadeia para além dos particularismos 
diferenciais dos laços equivalentes. Quais são os meios de 
representação? Como afirmamos, esses meios de representação 
só podem consistir em uma particularidade cujo corpo se divide, 
dado que, sem deixar de ser particular, ela transforma seu corpo 
na representação de uma universalidade que o transcende – de 
uma cadeia de equivalência. Essa relação, pela qual uma certa 
particularidade assume a representação de uma universalidade 
inteiramente incomensurável com a particularidade em questão, é o 
que chamamos de uma relação hegemônica. (grifos nossos)

Assim, a hegemonia para Laclau e Mouffe (2001, p. xiii) é uma “teoria 
da decisão tomada em um terreno indecidido”. Não há determinações fixas, 
seja em termos de posições enraizadas na existência social, seja em termos de 
identidades. Isso faz que a condição para a hegemonia não seja mais a lide-
rança intelectual e moral de um grupo, conquistada a partir de sua condição 
na materialidade das relações sociais e elaborada pelo intelectual orgânico; 
agora, a condição para a hegemonia é a capacidade e a possibilidade de 
articulação entre diversos elementos discursivos (sejam eles quais forem) em 
oposição a um antagonismo que os oprime. Ou seja, a hegemonia pode se 
dar em qualquer tipo de relação social, em qualquer tipo de conflito.

Não há um agente ontologicamente privilegiado, um agente que 
existe antes mesmo da luta (CONTU, 2002); os agentes em luta se formam 
de maneira contingencial aos antagonismos e a partir da articulação em 
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cadeias de equivalência, possibilitadas pela transcendência de um desses 
elementos antagônicos que se alça da condição de particular a universal, 
tornando-se, assim, o elo dos particulares contra algum tipo de opressão. 
Com essa formulação, os autores buscaram atualizar a teoria política e a es-
tratégia para o que chamam de socialismo, tendo como orientação política 
a radicalização da democracia nos marcos da ordem liberal.

Muitas foram as críticas direcionadas a essas formulações (DUSSEL, 
2001; GERAS, 1990; LACLAU; BASHKAR2, 1998). Não é nosso objeti-
vo aprofundar nessas críticas, mas precisamos mencionar o resgate feito por 
Dussel (2001, p. 200) do conceito de hegemonia em Gramsci. Para o filósofo 
argentino, a formulação de Laclau “não possiblita encontrar o critério que 
possibilita à ação política estratégica exercer uma hegemonia que não seja por 
mera hegemonia, mas em favor dos oprimidos”.  Ou seja, com a desconexão 
da base material do mundo real, desaparece o critério que divide o que pode-
ríamos chamar de hegemonia em abstrato (que pode ser exercida por qual-
quer grupo com qualquer projeto) da hegemonia em favor dos oprimidos. De 
fato, não se encontra, na teoria de Laclau e Mouffe, teorização de fôlego sobre 
as desigualdades e a produção de vítimas no sistema capitalista. O mundo que 
subjaz à sua teorização é um mundo relativamente equilibrado no qual todos 
têm condições de articular-se contra qualquer coisa que os oprime.

Desse modo, podemos afirmar que o esvanecimento de elementos 
estruturais, posições de classe, necessidades sociais e da totalidade, induz 
a conclusões nas quais atores sociais, lutas sociais, organizações e distintos 
processos flutuam em um vazio, um nada (LACLAU; BASHKAR, 1998) 
que não se conecta à realidade concreta. Esse processo interdita qualquer 
possibilidade de alternativas para transformar radicalmente este mundo.

Apesar dessas limitações, ou precisamente por essas limitações, as 
proposições de Laclau e Mouffe (2004) têm atraído a atenção de vários 
estudiosos do tema dos MSs. Nosso argumento é que as insuficiências teó-
ricas aqui apontadas podem gerar efeitos perversos devido a conclusões 
que iluminam a dimensão operacional-discursiva enquanto obscurecem a 
dimensão material-concreta, na qual toda a existência social se enraiza e da 
qual toda a luta social se origina e está imersa.

2 Trata-se de um debate entre Laclau e Bashkar. As críticas que trazemos para este texto 
se referem às apresentadas por Bashkar.
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Dellagnelo, Böhm e Mendonça (2014, p. 619) adicionaram à 
Teoria Política do Discurso (TPD), forma pela qual essas proposições 
ficaram conhecidas, a dimensão organizacional. Para os autores, isso 
se torna necessário para preencher a lacuna da materialidade da teo-
rização quando direcionada à análise de movimentos de resistência, 
pois “ao lermos estudos empíricos de movimentos de resistência com a 
TPD, o aspecto material da organização é frequentemente subanaliza-
do”. A revisão de estudos sobre movimentos de resistência no campo 
dos Estudos Organizacionais (EOs), referenciados na TPD, levou os 
autores à proposição de tópicos organizacionais que ajudariam a su-
prir as lacunas: liderança, recursos, comunicação e tomada de decisão. 
A proposta é uma articulação entre TPD e EOs para responder à per-
gunta sobre como se estabelece a hegemonia: “a pergunta sobre como 
a hegemonia é estabelecida, mantida e resistida não pode ser respon-
dida sem examinar as dimensões organizacionais (DELLAGNELO; 
BÖHM; MENDONÇA, 2014, p. 627). Em nossa percepção, as lacu-
nas da TPD não se resolvem pela adição da dimensão organizacional, 
ainda mais se considerarmos a dimensão tal qual trabalhada pelos au-
tores, oriunda da gestão empresarial. Isso seria adicionar um proble-
ma a mais em uma teoria já cheia de problemas! As lacunas da TPD 
são insuficiências de origem, pois toda a teorização nasce da crítica a 
uma caricatura teórica de Marx e do materialismo dialético. Chama  
atenção também, na introdução do texto mencionado, a referência de 
passagem feita às manifestações de 2013 no Brasil, pois manifesta uma 
percepção equivocada influenciada pela TPD: a ênfase na aparência 
discursiva e nas articulações superficiais leva à obliteração das ques-
tões de fundo.

No Brasil, testemunhamos as mobilizações de homossexuais contra 
a homofobia, movimentos pela descriminalização da maconha 
e, recentemente, em 2013, uma onda de descontentamentos 
que irrompeu em Porto Alegre, São Paulo e em outras cidades 
grandes no País. Esses protestos recentes iniciaram como resposta 
à alta de tarifas no transporte público, mas rapidamente se 
conectaram a outros problemas como corrupção, espiralizando-
se a temas como a Copa do Mundo, unificando, quase precariamente, 
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diferentes demandas e grupos sociais. (DELLAGNELO; BÖHM; 
MENDONÇA, 2014, p. 618, grifos nossos)

A unificação das demandas nas Jornadas de Junho de 2013 foi ab-
solutamente impossibilitada justamente por aquela dimensão que Laclau e 
Mouffe (2004) mais negam nas relações sociais: as relações de classe. Dessa 
maneira, não se pode conectar a demanda pelo transporte público com 
a demanda contra a corrupção, já que partem de grupos com posições 
distintas na estrutura social e, portanto, possuem distintas concepções e 
visões do mundo social. Nestes casos, não há como os atores cancelarem 
suas diferenças em nome de uma universalidade contingente como quer 
a TPD, pois essas diferenças são constitutivas de seu ser social. Esse é um 
exemplo da influência nefasta que essa teoria pode ter, justamente porque 
a negligência dessas questões e a ênfase na aparência de uma articulação 
contingente e fugidia leva a conclusões muito equivocadas.

Outra situação analisada com base na TPD foi o processo de ex-
pulsão da transnacional Bechtel de Cochabamba, na Bolívia em 2001. 
Otto e Böhm (2006, p. 312) analisaram a mobilização social centralizada 
na Coordinadora Departamental en Defensa del Agua y de la Vida, e concluíram 
que “a articulação de uma variedade de demandas foi canalizada em uma 
demanda comum: água”. Isso teria sido possível porque o termo “água” é 
tão aberto e genérico que acomodou uma grande diversidade de deman-
das e interpretações. Ainda que possamos concordar com o fato de que a 
luta contra a privatização dos serviços de água em Cochabamba catali-
sou demandas e descontentamentos de grupos distintos – a ponto inclu-
sive de redundar no movimento ao socialismo que levou Evo Morales à 
Presidência; o fazemos por uma outra via analítica que nos parece mais 
profícua (FLORES; MISOCZKY, 2015). Ora, sendo a água o bem mais 
essencial à vida (material), sua privação foi o estopim para a revolta. Dessa 
maneira, invertemos a conclusão dos autores de que a mobilização foi pos-
sível em função da generalidade abstrata da água (universalidade): o que 
levou à sublevação foi a materialidade da privação concreta que ameaçava 
a vida das comunidades. Além disso, a influência da teoria de Laclau e 
Mouffe (2004) impede a análise dialética do processo e leva a conclusões 
lineares, como a afirmação de que o discurso da Coordinadora substituiu a 
hegemonia da lógica de mercado neoliberal (OTTO; BÖHM, 2006). Em 
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outro texto, indicamos a continuidade da lógica neoliberal nas medidas re-
lacionadas ao abastecimento de água tomadas naquele país mesmo após a 
ascensão de uma suposta nova hegemonia (FLORES; MISOCZKY, 2013).

Mais recentemente, a análise de Fontoura, Bharucha e Böhm (2016) 
indica, novamente, uma influência da TPD que nos parece problemática: 
a ênfase nos discursos institucionais em prejuízo das práticas concretas. Os 
autores buscaram entender a luta pela hegemonia no sistema agrícola ali-
mentar transnacional (transnational agri-food system) a partir da análise dos 
discursos dos principais atores da Conferência Rio+20: organizações gover-
namentais, grandes corporações e grandes organizações não governamen-
tais. Ou seja, a análise se deu no nível discursivo de um evento protagoniza-
do pelas corporações transnacionais que dominam a produção, distribuição 
e consumo de alimentos, sem qualquer menção às práticas concretas das 
pessoas que produzem, distribuem e consomem alimentos, o que torna in-
viável qualquer conclusão acerca dessa hegemonia que já se apresenta pron-
ta em eventos como aquele. Não poderia ser outra a conclusão do estudo: 
“os atores mais poderosos neste regime de governança transnacional são 
as corporações privadas” (FONTOURA; BHARUCHA; BÖHM, 2016, p. 
368).

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Para finalizar queremos retomar os dois elementos centrais da refle-
xão que propomos: irrelevância e efeitos perversos.

O tema da relevância tem sido recorrente entre estudiosos de MSs, 
usualmente referindo-se ao artigo de Bevington e Dixon (2005). O argu-
mento desses autores é que as abordagens do mainstream no estudo de MSs 
são irrelevantes para os participantes. Apesar de concordarmos com a crí-
tica ao viés estrutural dessas abordagens, discordamos do critério da utili-
dade para definir uma boa teoria3. Apesar dessa discordância, não há como 
desconsiderar o problema da relevância. 

3 Bevington e Dixon (2005) defendem que a tarefa dos acadêmicos é examinar vários pro-
blemas sociais e, então, identificar padrões, contribuindo para a produção e conclusões 
universalistas e, portanto, teoria valiosa. Eles não apenas assumem o objetivo da generali-
zação, mas também posicionam a teoria antes da prática: a teorização é papel da acade-
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Esse é, certamente, o caso da ênfase em aspectos operacionais e a 
análise de MS por uma via heurística. Vimos que as abordagens de MSs 
como redes – seja nas abordagens de Diani ou de Castells, apesar de suas 
diferenças – buscam uma definição para os movimentos nas conexões entre 
os elementos das redes que os conformam, sejam eles indivíduos ou não. 
Mais precisamente, a ênfase está nas formas pelas quais essas conexões se 
dão, e nas maneiras pelas quais os elementos das redes podem ou não en-
trar em algum tipo de interação.

Na abordagem de redes se mantém uma configuração estrutural 
funcionalista ao privilegiar aspectos como o compartilhamento de valores, 
a adequação a uma estrutura social que pode outorgar oportunidades inte-
ressantes e a agência de atores com mais ou menos recursos.

Na proposição dos MSR fica ainda mais evidente que os meios que 
os coletivos lançam mão em suas estratégias de enfrentamento são tomados 
como sendo o próprio movimento. Sendo a Internet um veículo que, atual-
mente, é utilizado pelos mais variados grupos nas mais variadas ativida-
des da vida humana organizada, essas abordagens enfatizam tanto o meio 
operacional que chegam ao ponto de confundir a existência dos MSs com 
a própria Internet. Ora, isso autorizaria a análise de qualquer fenômeno 
social e organizacional a fazer o mesmo, afinal, qual é o grupo que não 
lança mão dessa ferramenta nas suas atividades atualmente?

Já na abordagem de articulações e cadeias de equivalência, a cen-
tralidade da análise se dá nas formas pelas quais distintos grupos enquan-
to singularidades se articulam em cadeias discursivas de equivalência que 
manifestam uma universalidade, ao eleger um antagonismo em comum. 
Assim como na abordagem de redes e na dos MSR, essa perspectiva can-
cela as singularidades de cada processo social, reduzindo-as a elementos 
que possam se encaixar em modelos estabelecidos a priori. A diferença é 
que esse reducionismo decorre de uma atitude pós-estruturalista na qual 
a estrutura social se esvanece, como se os grupos flutuassem no vazio e 
escolhessem suas alianças de acordo unicamente com um possível anta-
gonismo comum. Aqui não há determinações de nenhum tipo, sequer 

mia, então alguns praticantes (neste caso, ativistas de MSs) vão colocar a teoria em prática 
fora da academia, que continuaria a pesquisar e validar ou não a teoria em questão.
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valores. A ênfase é, novamente, operativa, e o estudioso é levado por uma 
motivação heurística.

As três proposições teóricas analisadas compartilham uma impor-
tante insuficiência: tomam o movimento como um objeto em si mesmo, 
sem considerar os conteúdos sociais e políticos. Isso é compreensível na 
abordagem estrutural-institucionalista de Diani (2015), já que, desde a po-
sição na qual se coloca, a explicitação de uma ontologia e de uma posição 
política sobre o mundo seria incoerente. Já em Castells (2015) e em Laclau 
e Mouffe (2004) o problema é de outro tipo. Sob a aparência de uma 
posição politicamente progressista se encontra um absoluto e perigoso re-
lativismo. Ao enfatizar um meio operacional (a Internet) ou a dimensão 
discursiva em antagonismos contingentes, desaparece por completo a con-
tradição que funda os conflitos sociais. Dessa maneira, o tema tabu da luta 
de classes convenientemente desaparece e, com ele, desaparece qualquer 
possibilidade de analisar o conteúdo material que demanda a organização 
em MSs, as conexões dos coletivos com a base material de sua existência, 
a gênese de sua formação, o lugar na estrutura social que ocupam, e as 
razões específicas pelas quais lutam. Ora, ao dirigir essas perguntas aos 
fenômenos em análise, não haveria como, no caso específico, por exemplo, 
das Jornadas de Junho de 2013 no Brasil, negar que os grupos que vão às 
ruas bradar contra a corrupção no governo (enquanto obliteram a cor-
rupção nas corporações) não está na mesma luta que aqueles que vão às 
ruas por 20 centavos. A diferença, a singularidade da luta social, não pode 
aparecer nas abordagens que opacificam a existência de classes sociais em 
favor de modelos que se concentram em explicar padrões de interação e 
articulações.

Essas insuficiências levam os estudiosos que enfatizam o aspecto 
operativo, seja ele estrutural-institucional, seja pós-estruturalista, a consta-
tações genéricas e equivocadas. Esses equívocos têm consequências óbvias 
do ponto de vista da construção do conhecimento, mas podem tornam-se 
perversos quando ganham aderência na práxis dos movimentos, uma vez 
que podem levar à substituição ou negligência do trabalho constante de 
organização da base pela hipervalorização das trocas nas redes sociais (no 
caso da abordagem dos MSR) ou ao descuido com o conteúdo material da 
conflitividade (acobertada em supostas cadeias de equivalência) e, portan-
to, à perda do propósito de negar o sistema gerador de vítimas.
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Redes de economia criativa como ruptura nas formas 
autocráticas de interação social do jovem: pesquisa com 

estudantes de escola pública de São Paulo1

Kallita Ester Magalhães2  

Myrt Thânia de Souza Cruz3

Resumo
Apesar de recente, a economia criativa tem ganhado cada vez mais espaço em discus-
sões acadêmicas, governamentais e de planejamento estratégico. Assuntos como cria-
tividade, cultura, conhecimento e outros recursos intangíveis tornaram-se ainda mais 
atrativos, uma vez que grandes nações estão inseridas em profundas crises políticas, 
financeiras e sociais. Isso acontece, ao mesmo tempo, que os meios tradicionais de eco-
nomia não têm comportado soluções viáveis para essas questões. Assim, este trabalho, 
teve o objetivo, de realizar um estudo dessa economia da criatividade como alternativa 
inovadora e rica, para os problemas socioeconômicos enfrentados atualmente, e tam-
bém de procurar entender a relação desse tipo de economia com uma rede social mais 
distribuída e, portanto, democrática. Além disso, ao longo da pesquisa, observou-se, a 
importância dessas reflexões serem levadas ao jovem, em seu ambiente cotidiano, como 
forma de tornar mais palpável essa quebra de paradigma e ao mesmo tempo estimular a 
geração de valor criativo fruto dessa interação. Como resultado, viu-se necessário criar 
condições para o fomento de uma cultura criativa que contribuísse para o fortalecimen-
to de uma arquitetura social, fluida e orgânica. Assim, foi proposta a geração de um 
ambiente propício à prática e ao estímulo do pensamento criativo em um laboratório 
de ensino e aprendizagem, intitulado Koinonia Democracia Criativa, como metodologia 
e postulado teórico epistemológico. Os resultados observados apontam para as dificul-
dades da maioria dos estudantes, participantes, no acesso a conceitos básicos para cons-
trução de uma nova realidade. Mas, que, diante da vontade de mudança, tornaram-se 
pequenas e superáveis ao longo do caminho. 

Palavras-chave: Economia criativa. Democracia. Cultura de redes. Koinonia. 

1 Pesquisa fomentada pelo programa PIBIC – CEPE da Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo

2 Discente do curso de Administração da Faculdade de Economia, Administração, Contá-
beis e Atuarias da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (FEA/PUC-SP)

3 Professora assistente doutora do Departamento de Administração da FEA – PUC-SP.
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Abstract
In spite of  being recent, Creative economy is an area that has been gaining notability 
in academic, governmental and strategic planning debates. Topics such as creativity, 
culture, knowledge and other intangible resources have become more attractive, seen 
as large nations are constantly submerged in deep political, financial and social crisis. 
Simultaneously, the economy traditional means haven’t been able to deal with these 
matters. Therefore, this paper had as its objective the study of  this creative economy 
as an innovative alternative to the socio-economic problems faced by the society nowa-
days, as well as understanding the relation between this kind of  economy and a wides-
pread social network, democratic in its nature. In addition, research showed the great 
importance of  taking such thoughts to the young people, in their daily environment, as a 
tangible way of  paradigm shift and also a way of  stimulating the generation of  creative 
value from this interaction. As a result of  these observations, the need to create condi-
tions for a creative culture, which contributes to the strengthening of  a fluid and orga-
nic social architecture, has become evident. Consequently, an environment suitable for 
practicing and simulating the creative thinking process was created and, called Koinonia 
Democracy, with a specific methodology and theory proposed. The results pointed to 
the difficulty which most of  the students, who participated in the study, had to access 
the basic concepts required to create this new reality. However, faced with the will of  
change, these problems were easily overcome along the way.

Keywords: Creative Economy. Democracy. Network Culture. Koinonia.

INTRODUÇÃO

A economia criativa se projeta como a economia do século XXI, justa-
mente por ter os recursos intangíveis e inesgotáveis como matéria-prima, como 
a cultura e o conhecimento, que são infinitos e capazes de produzir produtos 
e/ou serviços criativos que impactam, significativamente, o plano tangível das 
coisas. É o tipo de economia que abrange o campo das ideias, experiências 
e vivências humanas. Para Deheinzelin (2011), a economia criativa participa 
de tudo aquilo que qualifica e diferencia pessoas, empreendimentos, comuni-
dades. Além disso, essa economia da criatividade tende a se desenvolver em 
estruturas sociais mais distribuídas que centralizadas, ou ainda, mais democrá-
ticas que autocráticas, justamente pela necessidade de gerar produtos criativos 
que, em muitos aspectos, dependem das trocas e do relacionamento entre as 
pessoas. Assim, a economia criativa trabalha em uma lógica que valoriza a co-
laboração e o uso de tecnologias nos fluxos da rede de interações sociais.

Por se tratar de um assunto relativamente recente no cenário global, 
existem grandes desafios para os economistas criativos, como é o caso, por 
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exemplo, da criação de indicadores adequados a essa nova percepção de rique-
za, que é muito mais abrangente que o simples aspecto monetário/financeiro 
da realidade. O modelo de sistema econômico linear que advém da Revolução 
Industrial, ainda perdura, é cada vez mais insustentável diante das deman-
das sociais crescentes. Essas demandas exigem uma economia desenvolvida 
e fortalecida e, respostas quanto às questões de preservação ambiental e, de-
senvolvimento científico, mais da dignidade humana e do empoderamento de 
grupos excluídos e marginalizados. Dessa maneira, essa economia inovadora e 
expressiva, que se move no sentido de romper velhos paradigmas, tem no mun-
do conectado e multicultural, de hoje, o cenário promissor para se desenvolver. 

Se olharmos para o diagrama de Paul Baran (1964), que ilustrou 
as formas de disposição social (centralizada, descentralizada e distribuída), 
torna-se perceptível que uma rede mais fluida, que seja capaz de conectar 
e interagir com pessoas, vai ao encontro do tipo de fluxo ideal para as tro-
cas simbólicas e para a produção criativa. O mais interessante é que redes 
distribuídas também são conhecidas como sistemas democráticos, logo, é a 
democracia o lugar onde é possível criar novos caminhos, parcerias, cocria-
ções e jornadas compartilhadas de trabalho. Por que não pensar que seja 
um lugar para se criar um novo tipo de economia?

Esta pesquisa tem como objeto de estudo a economia criativa, a 
partir da experimentação do método denominado Koinonia Democracia 
Criativa, como uma maneira de representar os fundamentos de união das 
pessoas em favor de mudanças (koinonia); a democracia como um ambiente 
facilitador; e a criatividade como recurso intangível que permite a obje-
tivação da participação ativa como condição de materializar práticas da 
democracia. A partir de uma pesquisa qualitativa, realizada em uma escola 
pública de São Paulo, pôde-se observar a construção de cenários reflexivos 
facilitadores da participação democrática do jovem estudante em busca da 
formação de sentidos para o empoderamento criativo.

REFERENCIAL TEÓRICO

Economia criativa
A Revolução Industrial mudou o mundo de muitas maneiras. Dentre 

elas, imputou a forma linear de pensar economia, derivada de seu modelo 
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linear de produção. Ou seja, no modelo de economia tradicional, a riqueza 
é medida por aspectos tangíveis, como: moeda, minérios, terras etc., que 
são escassos e se esgotam com o tempo. 

As ciências econômicas geralmente lidam com o problema de como os 
indivíduos e as sociedades satisfazem suas necessidades (que são infinitas) 
com os recursos (que são finitos). Trata-se, portanto, basicamente da 
alocação de recursos escassos. (HOWKINS, 2013, p. 13)

Porém, esse sistema de gestão econômica, baseado apenas no 
tangível está em declínio, visto que vivemos um momento de grande de-
manda por um lado, e de grande escassez por outro. O sistema não têm 
sido capaz de se manter de forma equilibrada, o que é refletido em pro-
fundas crises, principalmente nos últimos anos. Assim, para Howkins 
(2013, p. 18), “existem fortes razões para a economia criativa vir a ser a 
forma econômica dominante no século XXI”. Isso, porque, além de o 
planeta já ter tido grande parte de seus recursos naturais explorados e 
estar em processo de grave crise ambiental, as próprias pessoas, desta-
cando-se aqui a geração Y, não se encaixam mais nos resultados lineares 
que esse sistema tem a oferecer. Como sugerido por Deheinzelin (2011), 
ao viver em um mundo cada vez mais complexo, precisamos de soluções 
de “natureza exponencial”.

 Reis (2008) menciona que em 1994 surgiu, na Austrália, um pro-
jeto intitulado Creative Nation, que destacava a importância da cria-
tividade e dos produtos criativos para a economia de um país, e tam-
bém foca na importância dos setores tecnológicos para esse processo. 
No projeto, usou-se o termo “indústria criativa” como referência aos 
núcleos sociais capazes de gerar riqueza através do uso de recursos in-
tangíveis como a cultura e o conhecimento. O que, mais tarde, inspirou 
o surgimento do conceito de “economia criativa”. Já em 1997, no Reino 
Unido, o governo de Tony Blair viu-se forçado a rever suas estratégias 
econômicas, principalmente, devido à grande competitividade entre os 
países, no cenário mundial. Como resultado dos esforços para remodelar 
a economia britânica, de natureza pioneira, viu-se o terceiro setor como 
fonte diferencial de desenvolvimento nacional. Nesse momento, foram 
iniciadas discussões sobre propriedade, as divisões e a caracterização 
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das chamadas indústrias criativas. O mundo, então, começava a pensar 
em um novo tipo de economia.

A temática das indústrias criativas surgiu, a rigor, na Austrália em 1994, 
a partir do desenvolvimento pelo governo daquele país do conceito de 
Creative Nation, ideia-base de uma política voltada para a requalificação do 
papel do Estado no desenvolvimento cultural do país. O conceito alcançou 
rapidamente o Reino Unido, onde, em 1997, o New Labour, ou seja, o 
novo Partido Trabalhista Inglês, no seu manifesto, pré-eleitoral, identificou 
as indústrias criativas como um setor particular da economia e reconheceu 
a necessidade de políticas públicas específicas que estimulassem seu já 
expressivo ritmo de crescimento. (MIGUEZ, 2012, p. 97)

Em 2008, a Unctad (United Conference on Trade and Development) 
publicou o primeiro relatório de economia criativa, em uma tentativa de orga-
nizar melhor os setores criativos e criar um documento que servisse de orien-
tação para as futuras discussões sobre o tema, como também, para o desenvol-
vimento de políticas públicas. O relatório esclarecia que a economia criativa 
ainda é um conceito em processo de compreensão, mas que basicamente se 
fundamenta nos recursos criativos, e impacta, além do aspecto econômico, os 
setores culturais e sociais, ao mesmo tempo que interage com a tecnologia e 
a economia turística. Trata-se de uma discussão recente, e muito importante 
para o cenário atual.

Este é também um momento de crise de recursos, pois terra, ouro, 
petróleo são finitos, se esgotam, o que reforça o potencial que os 
recursos intangíveis oferecem. Conhecimento, cultura e criatividade 
não apenas não se esgotam como são os únicos recursos que se renovam 
e multiplicam com o uso. Divido com você uma maçã, temos metade, 
cada. Divido com você meu conhecimento e temos o triplo: o seu, o 
meu e o que resultou da interação. (DEHEINZELIN, 2011, p. 9).

Assim, pensar em economia como algo também ligado à experiência, 
cultura e criatividade têm se tornado cada vez mais relevante, algo que tem se 
intensificado também pelo processo de globalização. Segundo Reis (2008), o 
mundo globalizado causou profundas alterações no modo de vida das pessoas 
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e nas formas de consumo, criando espaço para a valorização do trabalho cria-
tivo e para o talento humano. Essa é, portanto, a economia das possibilidades.

Caracterização da economia criativa
Segundo Reis (2008), a economia criativa, também, é caracterizada 

por alguns fatores que norteiam seu surgimento e sua consolidação. São eles:

• Valor agregado da intangibilidade: considera o intangível como 
aquilo que não é material/físico, mas é capaz de gerar va-
lor. A autora cita como grande exemplo a cultura. O valor 
agregado intangível está nas peculiaridades culturais, de cada 
região, que acaba por tornar os produtos criativos, nela gera-
dos, de natureza, singular e única. Ou seja, aquilo que uma 
cultura (como a brasileira) produz, não pode ser copiado, em 
princípio. O que a torna única e rica. Logo, aspectos como 
características regionais, direitos autorais, entre outros, são, 
por sua natureza, de ordem intransferível. Aumentando as-
sim, ainda mais, o valor da produção cultural, seja ela regional 
ou nacional. Exemplo este, que ilustra como o valor agregado 
do intangível, carrega em si, uma grande riqueza.

• Da cadeia setorial às redes de valor: sobre a economia criativa ser 
estruturada em rede. De acordo com Hayes (2008), é mais 
importante a conectividade e a distribuição, do que a econo-
mia de escala. A economia criativa trabalha em conjunto com 
a gestão mais participativa e a troca de experiências, sendo, 
portanto, uma economia expansiva que necessita de redes dis-
tribuídas para se desenvolver.

• Novos modelos de consumo: esses modelos têm sido observados, 
principalmente, nas últimas décadas, e sido impulsionados, es-
pecialmente, pelos avanços tecnológicos.  Com isso, houve o 
surgimento de novos modelos produtivos, nos quais o consu-
midor assume o papel de protagonista, e é o responsável por 
direcionar novos caminhos de criação de bens e serviços. Além 
disso, houve o crescimento pela procura por uma identidade 
cultural mais fortalecida, o que é refletido, na busca por exclu-
sividade/ originalidade desses bens e serviços gerados. Ainda, 
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segundo a Unesco (2009), o trabalho conjunto das variáveis 
tecnologia e cultura contribuiu para aproximar os produtores 
de cultura dos consumidores de cultura, criando uma relação 
muito mais complexa dos modelos de consumo.

• Papel das micro e pequenas empresas: nos últimos anos, houve um 
aumento crescente sobre a questão do empreendedorismo 
pelo globo. Discussão esta, que também passa pela economia 
criativa, uma vez que o incentivo e a proteção às pequenas e 
médias empresas, como também, às empresas individuais, re-
presentam o fortalecimento de indústrias criativas, por exem-
plo, as indústrias com atividades voltadas às artes e serviços 
criativos. Além disso, esse incentivo representa uma maior 
inclusão socioeconômica, gerando empregos e desenvolven-
do produtos de natureza criativa como softwares e planos de 
gestão inovadores. Isso acontece porque, para se manterem no 
mercado, as grandes empresas, de forma geral, concentram 
seus esforços na produção e na comercialização de produtos 
e/ou serviços demandados pelo mercado, enquanto as mi-
croempresas concentram seus esforços no desenvolvimento de 
processos de criatividade e inovação.

• Amplo espectro setorial: por se tratar de um leque muito amplo 
e rico, há dificuldade em abordar os setores componentes da 
economia criativa, e, ao mesmo tempo, ser capaz de definir as  
peculiaridades de cada atividade. O desafio está na capacida-
de de compreender os aspectos macro envolvidos, ao mesmo 
tempo que se observam as necessidades setoriais da economia 
criativa.

• Novas tecnologias: cada vez mais, presentes em nossa socie-
dade, as novas tecnologias também acabam por impactar a 
economia criativa, seja pela indústria, pela criação de soft-
wares e mídias digitais ou até mesmo pelo desenvolvimento 
de outros produtos criativos e por sua distribuição e consu-
mo. Hayes (2008) afirma que a globalização é uma variável 
importante nesse processo e cria a denominação “nova eco-
nomia global”.



80

Redes de economia criativa como ruptura nas formas autocráticas de interação social do jovem...

Indicadores criativos

Um dos principais desafios encontrados, quando se pensa em 
economia criativa, é a criação de indicadores para mensurar suas con-
tribuições. Uma vez que é difícil medir o que é produzido pelo intan-
gível, como é o caso da cultura e criatividade. Segundo Deheinzelin 
(2011, p. 352-353), “se nosso objetivo é a melhoria contínua, a evolu-
ção vai depender de constante adaptação em função do que mostram 
nossa sistematização de indicadores”.  Ao mesmo tempo que exis-
te uma urgência em dimensionar a produção criativa, observa-se o 
uso de ferramentas ineficazes, justamente, por estas quantificarem 
apenas o que é tangível, como a circulação de moeda, por exemplo.  
Essa ineficiência, possivelmente, seria solucionada com o uso de métricas 
mais adequadas, uma vez que, segundo Deheinzelin (2011, p. 358), “para 
medir o intangível, talvez devêssemos adotar formas mais semelhantes ao 
cálculo e estudo do clima – em que se estudam interações e dinâmicas”.

Apesar da importância dos ativos intangíveis no valor de uma 
marca, produto ou empresa, isso ainda não é levado em conta nos de-
monstrativos financeiros, relatórios econômicos, entre outros documen-
tos de avaliação de valor.  Por um lado, muito, pelo fato de não se saber 
como avaliar essas questões e, por outro, por não haver o desenvolvimen-
to de significativas ferramentas nesse sentido. Algumas tímidas tentativas 
foram elaboradas, mas não alcançaram o resultado esperado, uma vez 
que é preciso pensar de forma exponencial para medir uma economia 
de exponencialidade. Segundo Howkins (2013, p. 230), “as empresas não 
consideram seus ativos intelectuais em suas contas não porque são per-
versas, mas porque ninguém ainda descobriu uma forma de atribuir a 
eles um valor financeiro, ou pelo menos não de uma forma que os con-
tadores aceitem”.

Já está bastante claro que o PIB é uma maneira ineficiente de 
medir riqueza, por exemplo, porque grandes desastres ecológicos 
ou guerras contribuem para seu crescimento. Existem muitas 
propostas, e um exemplo é o já tão conhecido FIB – Felicidade 
Interna Bruta, a alternativa do Butão ao PIB. (DEHEINZELIN, 
2011, p. 357)
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Setores criativos

Para uma melhor compreensão e organização, a economia criati-
va foi dividida em alguns setores, que, segundo Howkins (2013, p. 105), 
são aqueles, “onde a criatividade é a matéria-prima mais importante e o 
produto econômico mais valioso”. De acordo com o Plano da Secretaria da 
Economia Criativa (MIGUEZ, 2012, p. 22), “os setores criativos são todos 
aqueles cujas atividades produtivas têm como processo principal um ato 
criativo gerador de valor simbólico, elemento central da formação do pre-
ço, e que resulta em produção de riqueza cultural e econômica”. 

Essa organização em setores é importante para a economia criati-
va, principalmente por ajudar na mensuração da riqueza gerada, que, de 
maneira geral, ainda é medida pelos países, em grande parte, pela ma-
nufatura e pela prestação de serviços realizados. Em relatório da Unesco 
(2009), Framework for Cultural Statistics, os setores criativos foram divididos 
em dois grandes grupos: os nucleares e os relacionados. O primeiro está 
relacionado às atividades produtivas, focadas principalmente no ato de 
criar, como é o caso, por exemplo, do design e dos serviços criativos. Já 
o segundo grupo, diz respeito aos setores que, não obrigatoriamente, são 
de natureza criativa, mas estão relacionados aos setores nucleares e são 
impactados diretamente pelos mesmos, funcionando, dessa maneira como 
setores de apoio. Nessa divisão, os setores criativos seriam: patrimônio na-
tural e cultural, espetáculos e celebrações, artes visuais e artesanato, livros 
e periódicos, design e serviços criativos, audiovisual e mídias interativas, 
turismo e esporte e lazer. Existindo ainda: patrimônios de natureza ima-
terial, como educação e capacitação, registro, memória e preservação, e 
equipamentos e materiais de apoio. 

Segundo Reis e Kageyama (2011, p. 83), “a economia criativa tem 
por centro os setores (ou indústrias, no jargão econômico) criativos, mas 
envolve todo o leque de encadeamentos gerados por efeito multiplicador 
da criatividade”. Essa divisão tem como objetivo facilitar a visualização 
dos setores criativos, e permitir a melhor compreensão dos componentes 
da economia criativa.

Howkins (2013) menciona a existência de quinze principais setores 
criativos que, segundo o autor, integrariam a economia criativa. São eles: 
propaganda, arquitetura, artes, artesanato, design, moda, cinema, mú-
sica, artes cênicas, setor editorial, pesquisa e desenvolvimento, software, 
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brinquedos e jogos, televisão e rádio e vídeo games. Na classificação da 
Unctad (BRASIL, 2012), os setores criativos são aqueles que podem ser 
divididos em quatro grupos principais: Herança (expressões culturais e sí-
tios culturais), artes (visuais e espetáculo), mídia (publicações em mídias 
impressas e audiovisual) e criações funcionais (design e novas mídias). 
Apesar da existência de diversas classificações para os setores criativos, des-
taca-se, aqui, a proposta da Unctad (BRASIL, 2012), unir de forma organi-
zada e simples, os vários polos de produção criativa, como os sítios culturais 
e o design de moda, por exemplo. 

Redes de economia criativa
Diante dos aspectos que envolvem a economia criativa, torna-se 

claro a importância da conectividade, da troca de experiências e do fo-
mento de tecnologias, para seu desenvolvimento e fortalecimento. Nota-
se, também, que conceitos como o trabalho colaborativo e a interação 
em rede são familiares e intimamente, ligados à economia criativa, o que 
leva à reflexão sobre sua natureza distribuída e ao questionamento sobre 
como ocorre a relação entre a economia da criatividade e os ambientes 
democráticos.

Assim, o primeiro passo para compreender essa relação está justa-
mente na definição do que é democracia. A visão aqui adotada é a de que 
a democracia é maior que um sistema político estando, portanto, intima-
mente ligada à maneira como a estrutura social se dispõe, em rede, e tam-
bém como ela se organiza nesse sentido. Ao mesmo tempo, a democracia se 
apresenta como um constante combate das disposições autocráticas, como é 
o caso, por exemplo, da guerra, da xenofobia, entre outros traços de centra-
lização. Para Franco (2010, p. 19), “a democracia é uma brecha – instável – 
que foi aberta nos sistemas míticos, sacerdotais, hierárquicos e autocráticos 
aos quais estivemos submetidos nos últimos seis mil anos”.

De forma sucinta, pode-se dizer que democratizar é o mesmo que 
derrubar sistemas autocráticos, uma vez que a autocracia, em seu gene, é 
um sistema que centraliza o poder e possui o caráter coibidor de opiniões, 
anulando o outro e, muitas vezes, o desvalorizando. Também, como forma 
de manutenção, esses sistemas tendem a justificar sua estrutura hierarqui-
zada, na figura de reis, faraós, sacerdotes, intelectuais, entre outros, na po-
sição de governantes. Além disso, estruturas autocráticas dividem lados e, 
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com isso, dividem as próprias relações humanas, ao criar rótulos como “os 
soldados nazistas”, “os comunistas”, “a esquerda”, “a direita”, etc.

Se olharmos o contexto histórico, a democracia apareceu, pela pri-
meira vez, em um período que se estendeu de aproximadamente 509 a 322 
a.C., período conhecido como século de Péricles, e teve como base o coti-
diano, a vivência local do cidadão ateniense na comunidade política (koinonia), 
algo despretensioso, em sua natureza, mas extremamente importante e pró-
ximo ao cotidiano dos cidadãos. Em um segundo momento, com a derruba-
da de Carlos I da Inglaterra, a democracia foi interpretada muito mais como 
uma oposição ao poder da monarquia do que como uma reconfiguração, 
de uma estrutura social centralizada, para uma estrutura social distribuída.  

 Com isso, torna-se coerente associar a democracia a um sistema 
em rede, ou ainda, a um sistema distribuído, orgânico e, ao mesmo tempo, 
livre. Esse é o tipo de ambiente propício para o fomento da economia cria-
tiva. Franco (2012, p. 28) questiona essa relação: “seria uma economia em 
que os agentes econômicos são (individualmente) criativos? Ou seria uma 
economia organizada de tal modo que as constelações (de pessoas nela for-
madas) são criativas?” Uma pergunta, complexa, mas que aponta para um 
caminho: o social se refere não ao mero aglomerado de pessoas, mas sim, 
ao relacionamento entre elas, portanto, quando se fala da geração de pro-
dutos criativos, um aspecto que se torna importante é a interação entre as 
próprias pessoas, na arquitetura em rede. A democracia se apresenta como 
um hardware (rede social) compatível com o software (intangível) para a 
democracia da criatividade.

Em nossa sociedade, existe ainda uma forte herança hierárquica 
o que, levanta a questão acerca da real possibilidade de desenvolvimento  
desse tipo de economia, diante dessa cultura. A resposta, para essa questão 
depende, muito mais, da mudança realizada hoje do que das possibilidades 
e idealizações, tornando-se, portanto, uma questão de quebra de paradig-
mas, e de uma nova construção cultural.

Um exemplo, nesse sentido, é a grande dificuldade que a maioria 
das empresas encontra na implantação de seus programas de inovação e 
criatividade, que, muitas vezes, acabam por gerar resultados insatisfató-
rios. Isso porque, em grande parte, essas ações estão condicionadas a mo-
dismos/tendências, e não, à preocupação com a mudança de uma gestão 
e com a estruturação do relacionamento entre as pessoas, fatores esses que 
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precisam ser trabalhados diariamente, de forma a trazerem retornos em 
longo prazo. 

Seguindo essa linha de pensamento, para que a implantação e o de-
senvolvimento da economia criativa sejam bem-sucedidos, principalmente 
no âmbito das organizações, Franco (2012) aponta o que não fazer. Os 
pontos mencionados pelo autor são:

• Redes implantadas top down por instâncias hierárquicas têm tudo 
para dar errado: isso ocorre porque só ambientes em rede po-
dem gerar ambientes em rede. Portanto, não se pode esperar 
continuar em estruturas hierárquicas, e obter resultados, mais 
fluidos, que sejam sustentáveis ao longo do tempo.

• Redes de instâncias hierárquicas em vez de pessoas têm tudo para 
dar errado: não se consegue conectar hierarquias piramidais, 
de forma, que se estruturem em rede. Cria-se um aglomerado 
de barreiras, inerentes, à própria natureza centralizada, dessas 
partes. Franco (2012, p. 29) destaca, “se você quiser conectar 
em rede organizações hierárquicas, você terá uma rede des-
centralizada (multicentralizada), não distribuída”.

• Redes de adesão compulsória têm tudo para dar errado: isso acontece 
porque há o princípio de que a adesão é algo voluntário e 
livre. Uma vez que as pessoas sejam coibidas à participarem, 
elas dependerão de ordens para interagir, o que gera nova-
mente uma hierarquia/centralização.

• Redes monitoradas pela direção da empresa a partir de padrões de coman-
do e controle têm tudo para dar errado: esse ponto reforça a importân-
cia de uma boa liderança, sem a figura de um chefe autoritário 
que controle os outros. É preciso um ambiente de confiança.

• Redes avaliadas com métricas fixas, estabelecidas ex ante, têm tudo 
para dar errado: as redes precisam de liberdade para fluir e se 
modificar conforme for necessário. É possível criar um objeti-
vo de início, mas é necessário permitir que este se articule de 
forma voluntária, ao longo do tempo. Pode-se, por exemplo, 
buscar o estímulo da inovação e o fomento criativo, mas, se 
o hardware não for  inovador, por si só, não será capaz de se 
manter ao longo do tempo.
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• Redes com um escopo prefixado têm tudo para dar errado: isso acon-
tece porque não é possível prever o desenrolar da rede.

• Redes corporativas fechadas aos stakeholders têm tudo para dar er-
rado: é preciso entender que  essas redes são um organismo 
vivo, e que também, interagem com todo o meio em que estão 
inseridas.

• Redes que confundem as ferramentas com as pessoas, tomando as 
mídias sociais (plataformas, sites, portais e outros mecanismos de 
comunicação) pelas redes sociais, têm tudo para dar errado: isso 
poder vir a ocorrer, por exemplo, justamente, pelo foco estar, 
quase que exclusivamente, nas estratégias de marketing viral 
e no aumento de vendas sem investimento nas pessoas, que 
são os verdadeiros agentes capazes de inovação.

Os sistemas democráticos apresentam significativas contribuições 
para a economia criativa, principalmente, na construção de um hardware, 
que comporte esse novo paradigma de geração de riquezas.

METODOLOGIA DE PESQUISA

A partir da abordagem qualitativa da pesquisa, optou-se pela pes-
quisa participante e por instrumentais da pesquisa-ação como forma de 
envolver-se profundamente com o campo-tema. De acordo com Michel 
(2009), a pesquisa qualitativa objetiva compreender o porquê, como, quais 
as implicações, quais as explicações, e qual é a melhor solução para deter-
minado problema ou situação. Portanto, a pesquisa qualitativa não tra-
balha com a neutralidade do conhecimento, mas considera que há uma 
relação dinâmica, particular, contextual e temporal entre o pesquisador e 
o objeto de estudo.  

Por se tratar do estudo de um fenômeno humano complexo, a pes-
quisa sustentou-se em posicionamento interdisciplinar, envolvendo diferen-
tes áreas do saber, conforme argumenta Demo (2011), o que questiona a 
velha disciplina acadêmica, herdada do positivismo.  

Assim, partiu-se da premissa, da necessidade de romper velhos 
paradigmas e encontrar novos formatos participativos e emancipatórios, 
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principalmente, no estudo de fenômenos como participação democrática 
e economia criativa, e por essa razão, buscou-se, a partir da metodologia 
qualitativa, fomentar a construção coletiva do saber. Para tanto, a experi-
mentação, deste trabalho, teve a Koinonia Democracia Criativa como modo 
de representar seus fundamentos: a união das pessoas em favor de mudan-
ças (koinonia), a democracia como um ambiente facilitador e a criatividade 
como recurso intangível, tão importante, que acaba por intitular um dos 
tipos mais inovadores de economia existente. 

As etapas descritas, a seguir, sistematizam a metodologia da koinonia 
como forma de abarcar a construção emancipatória dos jovens estudantes: 
etapa de escolha do perfil dos pesquisados; etapa de confecção dos ins-
trumentos utilizados nas aulas ministradas; etapa de ministração de aulas; 
etapa de coleta dos dados; etapa de análise dos dados; etapa de retorno ao 
campo e devolutiva dos resultados da pesquisa.

RESULTADOS DA PESQUISA DE CAMPO

Os 25 alunos participantes do projeto apresentaram como carac-
terísticas comuns: estarem matriculados na Escola Estadual Professora 
Carolina Cintra da Silveira, cursando o ensino médio regular ou EJA 
(Educação de Jovens Adultos), no período noturno, e ter, ao longo de sua 
vida escolar, frequentado a rede pública de ensino. Sendo a maioria forma-
da pelo sexo feminino (60%), seguida pelo sexo masculino (37%) e cerca de 
3% que se identificaram como transexuais. A idade dos alunos varia entre 
17 e 25 anos, cursando o 3º e 2º anos do ensino médio.

A metodologia da koinonia foi aplicada seguindo as etapas listadas. 
Na etapa correspondente às aulas, optou-se por dividi-las em aulas temáti-
cas de acordo com os objetivos da pesquisa, levando-se em consideração os 
temas demandados pelos alunos participantes do projeto.

Aula 1 – economia criativa: um primeiro olhar
Neste primeiro encontro com os alunos, buscou-se abordar ques-

tões que contribuíssem para a criação de uma visão geral, quão significa-
tiva é a discussão sobre economia criativa. Para tanto, a aula foi dividida 
em dois blocos principais: o primeiro intitulado “Visão tradicional da 
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economia”, e o segundo “Visão criativa”. Em cada um deles, sintetiza-
ram-se aspectos-chave, que colaborassem para a compreensão das dife-
renças, marcantes entre os sistemas econômicos. 

Para que esses conceitos se tornassem mais palpáveis, foi utilizada 
uma dinâmica com os alunos, durante a qual todos ficaram em pé, para 
simular os diferentes tipos de redes sociais, de forma prática. Em um pri-
meiro momento, os alunos foram divididos em grupos concentrados, e 
foi pedido que tentassem alcançar os outros grupos. Ao mesmo tempo 
que uma estrutura centralizada era simulada por eles, eles conseguiam 
notar  quão difícil é obter conectividade nesse tipo de estrutura.  Em um 
segundo momento, foi pedido que todos se conectassem, de uma forma 
semelhante, a uma rede/malha. Nesse tipo de disposição, tornou-se visível 
que todas as pessoas estão interligadas, o que permite mais rapidez nas 
trocas e na interatividade. Além disso, a questão da diversidade foi abor-
dada, como importante no sistema econômico, uma vez que são as dife-
renças que geram as demandas, e são essas peculiaridades que tornam 
produtos criativos únicos.

Aula 2 – economia criativa: aprofundamento
Neste segundo Koinonia, buscou-se conectar os conceitos vistos 

anteriormente com a importância do próprio posicionamento do cida-
dão comum na geração de condições favoráveis ao desenvolvimento e 
ao fortalecimento de uma economia criativa. Para tanto, as reflexões 
iniciaram-se com a questão da cultura e sua importância nesse proces-
so. Além de matéria-prima importante para esta economia, a cultura 
apresenta um caráter único na vivência humana. Nesse aspecto, viu-se a 
importância da educação para a criatividade, uma vez que a valorização 
e as condições de desenvolvimento dos produtos criativos não se apresen-
tam como características culturais marcantes em nosso país. Por outro 
lado, a cultura, também, apresenta um forte caráter de ação, que, segun-
do Deheinzelin (2006, p. 1), “torna-se um conjunto de características dis-
tintas, espirituais, materiais, intelectuais e afetivas que caracterizam uma 
sociedade ou grupo social. Abarca, além das artes e das letras, os modelos 
de vida, os sistemas de valores, as tradições e crenças”. 

Também foi trabalhada a matriz do saber com os alunos, que pos-
sui duas variáveis: aquilo que se sabe e o que não se sabe. Ao se fazer as 
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possíveis combinações entre as linhas e colunas da matriz, torna-se visível 
como aquilo que não sabemos representa um peso significativo em nossas 
vidas, e também cria espaço para aquilo que pode ser aprendido e desen-
volvido. Assim, abriu-se a reflexão para as infinitas possibilidades que te-
mos, principalmente no campo do intangível. Nela os alunos mencionaram 
sobre como essa experimentação contribuiu para que eles pensassem de 
forma mais expansiva/exponencial.

Em relação à sustentabilidade, buscou-se desmitificar a ideia de 
que ela seja sinônimo de preservação ambiental, ao mesmo tempo que 
foi ressaltada a importância de se pensar de maneira plenamente sus-
tentável. Para tanto, usou-se como referência o modelo 4D, formulado 
por Deheinzelin (2013), que apresenta a sustentabilidade composta por 
quatro dimensões: a sócio-política (social), a tecno-natural (ambien-
tal), a monetária (financeira) e a simbólico-cognitivo (cultural). Logo, 
ser sustentável é atuar em todos esses aspectos, que também se tornam 
campo de atuação da economia criativa.

Aula 3 – autocracia e democracia

Nesta aula buscou-se trabalhar com os conceitos de autocracia e de-
mocracia, relacionando-os com a economia criativa além de trabalhar, o 
aprofundamento sobre os desenhos que as redes sociais podem assumir e 
destacando a importância da colaboração em rede para o fluxo criativo da 
economia. Nesse sentido, buscou-se esclarecer o porquê de o projeto tratar 
da economia criativa. 

Foi perguntado aos alunos por que a economia criativa é uma ruptu-
ra das formas autocráticas de interação social. A resposta dada foi que, em 
meios autocráticos, não seria possível enxergar pelos olhos do outro, e se eu 
não consigo ter empatia, torna-se difícil construir um ambiente de colabora-
ção propício à geração de riqueza criativa. Além disso, a visão de mundo se 
torna míope na lente autocrata, ao passo que a criatividade exige um olhar 
amplo e questionador. Logo, torna-se difícil desenvolver uma economia de 
criatividade em lugares autocráticos. A democracia, por outro lado, tem 
sua natureza ligada ao respeito e à empatia pelo próximo.

A questão da alienação foi bastante mencionada como sendo coibi-
dora de um maior fortalecimento, da democracia no país. Outro ponto que 
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diz respeito a isso é a desvalorização da própria nação pelos brasileiros, 
com exemplos de xenofobia entre os próprios brasileiros e pela recorrente 
busca em ser o outro. 

Como forma de ilustrar o que seria o processo de democratização, usou-se 
uma folha de papel para representar a cultura autocrática. Fizeram-se, então, 
pequenos cortes no papel, que significavam os avanços democráticos naquela 
estrutura social pontos que foram esclarecidos para os alunos. Por fim, rasgou-se 
a folha de papel ao meio como forma de ilustrar o que seria uma reinvenção 
democrática: basicamente, trata-se de romper uma cultura centralizada e mo-
nopolista. A ideia foi ilustrar como a democracia causa profundas mudanças na 
sociedade em que floresce e está intimamente ligada a um estilo de vida profun-
damente comprometido, sendo, portanto, maior do que um sistema político e 
representando o romper da antiga hierarquização da sociedade.

Aula 4 – internet e mídias
Esta aula buscou desmitificar a ideia de que rede social diz res-

peito aos meios de comunicação virtuais, por exemplo, o Facebook e o 
Instagram. As mídias de comunicação e interatividade também são impor-
tantes no processo de criação de meios para o fomento da economia cria-
tiva e influenciam muito os pensamentos e posicionamentos das pessoas.  
Sobre o que é veiculado na mídia, os alunos enfatizaram as necessidades 
de consumo criadas pelas propagandas, o que evidência o poder de persua-
são presente nos meios de comunicação. Se olharmos para dentro do am-
biente escolar, os alunos destacaram o fato de estudarem, na maior parte 
do tempo, fatos do passado. De acordo com eles, pensar sobre o presente 
e sobre o futuro acarretaria mudanças drásticas. Isso remete à importân-
cia de se estimular uma visão de futuro, conforme dito por Deheinzelin 
(2011), para a geração de riquezas criativas. 

Abriu-se espaço para falar sobre a geração Y e suas características, 
como a flexibilidade e a diversidade, questionando como é o relaciona-
mento entre essa geração e a economia criativa. Também foi proposta aos 
alunos a atividade de pensar novos lemas para bandeira nacional, em um ce-
nário no qual a democracia se tornasse mais próxima da vivência cotidiana 
dos jovens. Das sugestões feitas, mencionaram-se “democracia brasileira” 
e ainda “respeito e humanismo”. Outro aluno sugeriu “gentileza e cora-
gem”, defendendo que esses aspectos fazem toda a diferença na construção 



90

Redes de economia criativa como ruptura nas formas autocráticas de interação social do jovem...

de ambientes mais amistosos e propícios à geração de confiança, bem como 
ao fortalecimento democrático. Ainda foi mencionada a “solidariedade”, 
como um lema importante na construção de um país melhor.

Aula 5 – capital, criatividade e nosso cérebro
Neste último encontro com os alunos buscou-se dividir a aula em 

dois momentos, sendo o primeiro uma breve revisão dos tópicos-chave 
tratados ao longo do projeto, como economia criativa, democracia, cul-
tura, entre outros e com o aprofundamento de outros conceitos, como 
capital, processos de memorização e aprendizagem e suas respectivas 
relações com a produção criativa. No segundo momento, o objetivo 
foi correlacionar o conteúdo ministrado com a realidade dos alunos, 
principalmente em sua vivência escolar, como forma de fechar o ciclo 
de conteúdo tratado ao longo de todo Koinonia.

Buscou-se refletir sobre o espaço da escola e como o conteúdo traba-
lhado ao longo do Koinonia se conecta à realidade dos alunos participantes. 
Sobre a escola, foi lembrada a recente problemática envolvendo o fecha-
mento de escolas e como isso também impactou a imagem do Brasil. O 
primeiro aspecto apontado diz respeito justamente à sua importância, e 
como os próprios alunos têm ciência dessa realidade, de que é necessário 
investir e desenvolver uma educação de qualidade para geração de me-
lhorias significativas em uma sociedade. Ainda foram apontadas a falta de 
estímulo e a valorização da escola, sendo ressaltada a importância de um senso 
de apropriação da escola como algo importante e digno, fazendo assim a 
diferença. Observou-se que existe uma consciência do papel da educação 
em todo processo de melhorias sociais. Mas ao mesmo tempo, há apatia e 
comodismo, em certo sentido. Por outro lado, ao se instigar o olhar crítico 
e estimular o pensamento criativo na busca de soluções e construção de 
novos cenários, viu-se uma mudança de perspectiva dos alunos.

Por fim, o ciclo do Koinonia se encerrou deixando uma visão otimista 
de que, sim, é possível, sair de uma cultura autocrática / hierárquica para 
um ambiente democrático/distribuído, e, portanto, viabilizar um tipo de 
economia, focado não na escassez, mas na riqueza humana. Isso, utilizan-
do, os recursos já disponíveis, de formas colaborativa, inteligente e criativa. 
Mesmo que essas ações, em princípio, pareçam pequenas assim como o 
início da democracia em Atenas, elas podem de fato mudar o mundo. Os 
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alunos expressaram como aquele espaço estava fazendo-os pensar e intera-
gir, e como isso é inovador para eles, despertando esperança.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nossa sociedade, moderna e complexa, exige novos caminhos e 
olhares diante das profundas crises econômicas, sociais e políticas, vi-
venciadas por todo o globo. Esse fato impulsiona a busca de alternativas 
inovadoras, uma vez que, os antigos moldes de produção e de fluxos 
econômicos já não comportam as crescentes demandas sociais. Assim, 
ainda que relativamente recente, a economia criativa desponta como 
um meio de se alcançar significativas mudanças nesse cenário. Este tra-
balho procurou aprofundar essas reflexões, principalmente sobre a na-
tureza democrática /distribuída da economia criativa, e como o acesso 
do cidadão comum a uma experimentação mais profunda, desses con-
ceitos e realidades, torna-se ao mesmo tempo importante e uma expe-
riência rica e proveitosa no desenvolvimento de ambientes facilitadores 
da geração e do fluxo de produtos criativos. 

Assim, uma das características mais importantes dessa economia é seu 
caráter de desenvolvimento estratégico. Para Deheinzelin (2008, p. 14), “o 
grande diferencial da economia criativa é que ela promove desenvolvimento 
sustentável e humano e não mero crescimento econômico.” A economia 
criativa é uma ferramenta importante para as agendas governamentais, 
principalmente porque ela inclui em si diversos segmentos humanos e mer-
cadológicos, estendendo-se, para além dos setores que, em sua natureza, 
já são criativos, como é o caso, por exemplo, do cinema e do design, para 
alcançar todos os sistemas produtivos, o que significa dizer que se estende a 
várias esferas da vivência social.

No contexto brasileiro, um dos grandes desafios, sobre o assunto, é jus-
tamente o fomento a empreendimentos criativos e ao desenvolvimento de uma 
cultura empreendedora, capaz de abraçar e fortalecer o gene criativo. Para 
Howkins (2013, p. 160), “os órgãos governamentais têm dificuldade em enten-
der o espírito e as circunstâncias do trabalho independente”. Os empreendi-
mentos criativos são algo que se torna tão importante em um tipo de fluxo eco-
nômico, que não pode estar preso às métricas de escala e à produção de massa. 
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Por outro lado, destaca-se a educação para competências cria-
tivas, como um aspecto-chave, de um desenvolvimento genuíno e sus-
tentável no país, uma vez que a educação está intimamente ligada ao 
capital criativo humano e, também, é uma tradução do distanciamento 
de desigualdades/centralizações sociais. 

Logo, a rede social e as invenções democráticas se apresentam 
como ambientes tão importantes, justamente por configurarem um har-
dware/estrutura capaz de comportar a fluidez/software, que a geração e 
a circulação de produtos criativos exigem. Além disso, em sua raiz, a de-
mocracia está intimamente ligada à preservação de direitos humanos, o 
que novamente evidencia a importância do contexto sócio-político, ao se 
falar do tema. Se olharmos o contexto atual, hoje, mais do que nunca, há 
meios de uma conexão rápida e abrangente por todo o globo, devido ao 
advento da internet, que permite a reconfiguração da arquitetura social, 
e, se bem trabalhada, a contribuição para a aceleração dos processos de 
democratização no globo.

Os jovens participantes da pesquisa fazem parte de uma ge-
ração com características peculiares, como a valorização da diver-
sidade, da qualidade de vida, da independência e da flexibilidade. 
Esses jovens apresentam uma abertura maior a mudanças, do que 
as gerações anteriores. Esse aspecto é muito importante, se pensar-
mos em novos modelos de produção e consumo. Em contrapartida, o 
imediatismo e a ausência de resiliência representam aspectos a serem 
trabalhados, no sentido de se construir novos caminhos, que exigem 
foco e um trabalho consciente sobre o fato de que o desenvolvimen-
to está atrelado ao fator humano. Assim, a interação aqui proposta, 
intitulada de Koinonia Democracia Criativa, trouxe alguns pontos im-
portantes. São eles:

• A importância de iniciativas que levem experimentações dife-
renciadas ao cidadão comum. Principalmente, para o espaço 
escolar.

• Não é possível quebrar antigos paradigmas de uma só vez. 
Entretanto, isso pode ser transformado por meio do fomento 
de um ambiente ainda mais democrático e, ao mesmo tem-
po, crítico e otimista.
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• Há um distanciamento entre temas, tão importantes como 
democracia e criatividade, no cotidiano e na vivência do jo-
vem estudante, do ensino público da cidade de São Paulo. 

• É preciso sair do senso comum e desafiar o pensamento 
criativo. Principalmente acreditando nas pessoas e permitindo 
que elas acreditem em si mesmas. Essa construção conjunta 
e colaborativa tende a se fortalecer e se organizar de forma 
orgânica, fortalecendo, e criando um ambiente democrático 
propício para a expressão criativa.

Assim, podemos dizer que a economia criativa se apresenta com 
uma importância real na promoção de desenvolvimento social e econô-
mico. Como também está intimamente ligada às redes distribuídas e ao 
espaço democrático de vivência social. Ao mesmo tempo, ela depende 
de um trabalho conjunto, entre cidadão comum, governo, empresas 
e outros atores sociais. Para Howkins (2013, p. 236), “isso sintetiza a 
economia criativa. A matéria-prima é o talento humano: o talento de 
ter ideias novas e originais e de transformar essas ideias em capital eco-
nômico e produtos comercializáveis”. 
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Parte 1

Negócios sociais sob a perspectiva de imersão e redes

Carolina Bohórquez Herrera1

Resumo
Negócio social é o nome dado ao surgimento de um novo tipo de empresas sociais. Elas 
são capazes de conciliar o uso de ferramentas tradicionais do mercado na procura pelo 
lucro com a inclusão social, buscando criar empregos e renda. Esse tipo de negócio 
tem, atualmente, diferentes abordagens e práticas que evidenciam uma falta de marco 
legal que os ampare não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo. Ainda assim, os 
negócios sociais existem e se afirmam como opções de empreendimento social dentro 
do atual contexto, no qual faltam alternativas econômicas para a geração de renda e 
redução da pobreza. Este artigo tem como base teórica conceitual a Nova Sociologia 
Econômica e como objetivo explicar quatro perspectivas de iniciativas econômicas com 
dimensão social na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos e na América Latina. As ini-
ciativas econômicas e sociais foram analisadas pela perspectiva dos conceitos de imersão 
e de redes, em que as relações entre atores relevantes, legítimos e reconhecidos em seus 
campos de atividade são considerados atores sociais confiáveis. O artigo também se 
centra no tipo de pesquisa desk research, que reuniu tanto material acadêmico quanto 
empresarial e utilizou como caso de estudo a organização Midiacom.net no município 
de Aquiraz (CE). O negócio social Midiacom.net gera impacto positivo na região por 
meio da formação e inserção de jovens no mercado de mão de obra qualificada na área 
da comunicação digital.

Palavras-chave: Negócios sociais. Inclusão social. Nova sociologia econômica. 
Empreendimentos sociais.

Abstract
The emergence of  a new type of  social enterprise which conciliates traditional tools 
market for profit and social inclusion from disadvantaged segments of  society in on favor 
to improve employment and income is called today as Social Business. This type of  en-
terprises have different academic and practices approaches, and also, in different places 
of  world, including Brazil, shows an absence of  legal framework that could support 
them. Even more, the social business exist and assert themselves as enterprises within the 
current crisis which seek alternative income generation options and poverty reduction. 
This article takes as its conceptual theoretical basis of  the New Economic Sociology- 
NES-, and aims to explain four perspectives (Asian, European, US and Latin America) 
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ministração pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (FEA/PUC-SP). E-mail: 
carobohe@gmail.com
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related to these economic initiatives with social dimension. The prospects were based on 
the concepts of  immersion and networks; making relevant, legitimate and recognized 
relations actors in their fields of  activity as reliable stakeholders. The article focuses on 
desk research, where has been collected both academic material and regarding business, 
using Midiacom.net organization in Aquiraz from State of  Ceara, as a case of  study. 
The social business MídiaCom.net gives a positive impact in Aquiraz where it trains and 
inserts young people in a job market, giving digital communication skills.

Keywords: Social business. Social inclusion. New economic sociology. Social 
enterprises.

INTRODUÇÃO 

Existe uma diversidade de iniciativas econômicas relacionadas ao 
trabalho de indivíduos e organizações que têm como objetivo a solu-
ção dos problemas sociais. Há, por exemplo, alguns termos que buscam 
definir essas alternativas, como: negócios sociais, economia solidária, 
empreendedorismo social, empresa social, negócios inclusivos, entre vá-
rios outros. Não obstante, esses termos carecem de definições unânimes 
tanto entre pesquisadores como entre gestores da área administrativa e 
econômica no mundo todo.

A tendência dessa crescente proliferação e aderência a esse tipo de 
negócios se explica pelo fato de não existirem impedimentos legais para a 
criação dos modelos econômicos que trabalham para superar as atuais de-
mandas da economia de mercado, procurando prover à população menos 
favorecida condições de bem-estar social e participação ativa na economia. 
Em outras palavras, são propostos novos modelos de negócios que, por in-
termédio do abastecimento de bens e serviços, atendam as necessidades 
coletivas, criando valor econômico e social pela organização competente 
que envolve atores sociais antes marginais.

Os desafios que se estabelecem no processo decisivo, de acordo com 
a história de vida dos atores, suas complexas relações sociais e a dinâmica 
social entre eles e o local onde estão imersos nem sempre são resolvidos 
pelas políticas públicas; menos ainda quando abarcam territórios maio-
res, que não conseguem alcançar as expectativas de todos. Por isso, os ne-
gócios sociais podem ser uma resposta para os problemas econômicos de 
uma população definida pelo ponto de vista microssocial. Eles permitem a 
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participação de atores locais no processo decisivo e envolvem o campo de 
gestão social de seu próprio território.

Ou seja, as comunidades buscam criar, ante a exclusão social e econô-
mica, negócios sociais a partir da organização e desenvolvimento de processos 
produtivos inovadores que atendem suas próprias necessidades e que, ao mes-
mo tempo, permitem a participação da comunidade como atriz na construção 
de sua própria subsistência, evitando o subsídio ou a doação pública ou pri-
vada para a geração de renda e criando oportunidades de trabalho no local.

Nesse sentido, e também como resposta ao esgotamento gerado 
pela procura por doações, alguns empreendedores sociais com iniciativas 
econômicas decidem criar organizações que trabalhem com o conceito de 
negócios sociais autossustentáveis. Nessas organizações, deve ser possível 
desenvolver estratégias que permitam aos organismos sociais encontrar 
clientes que possam pagar pelo produto ou serviço oferecido, e assim gerar 
o lucro que será reinvestido na mesma organização.

Desse modo, os negócios sociais são entendidos como iniciativas 
de base social que utilizam ferramentas do mercado tradicional para pro-
ver recursos necessários que cubram os gastos operacionais da empresa. 
Enquanto se consideram autossustentáveis financeiramente, ajudam na 
diminuição da pobreza e geração de renda nas comunidades pobres e ex-
cluídas sem necessidade de doações.

Nessa linha de análise, em que o lado econômico e o social estão 
entrelaçados, a primeira parte deste capítulo toma como referencial teórico 
a abordagem da Nova Sociologia Econômica (NSE), que permite estudar 
o conceito de imersão e de redes. A ideia é que os atores constroem laços, 
coordenando suas ações e respondendo, harmoniosamente e conforme a 
sua própria realidade social e histórica, a suas necessidades locais e expec-
tativas de um futuro promissor. Logo depois, pretende-se analisar quatro 
perspectivas das iniciativas sociais segundo quatro regiões do mundo.

Por fim, e depois de analisada a falta de geração de renda como uma 
das causas principais da pobreza, pretende-se documentar a experiência 
concreta do Midiacom.net como parte importante da mudança socioeco-
nômica do município de Aquiraz, no estado do Ceará, por ter gerado em-
prego e renda e uma visível inclusão social de jovens adolescentes no campo 
da comunicação digital.
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NOVA SOCIOLOGIA ECONÔMICA 

Pretende-se analisar o novo tipo de estrutura empresarial denomi-
nado “negócios sociais” à luz dos conceitos de rede e imersão da Nova 
Sociologia Econômica (NSE) segundo a perspectiva de Granovetter, 
Swedberg e Abramovay. Esse conceito surge inserido na nova contextua-
lização do ambiente capitalista moderno e do processo de reestruturação 
econômica, que tem a necessidade de direcionar a geração de lucro não 
para uma equipe de acionistas, mas para empresas ou populações menos 
favorecidas por meio da inclusão de aspectos sociais.

Para os autores mencionados, aspectos sociológicos e econômi-
cos devem ser analisados juntos desde a perspectiva sistêmica, não sen-
do possível excluir alguns aspectos do estudo dos outros. Granovetter 
(1973) trabalhou os conceitos de redes e imersão buscando olhar essa 
questão sistêmica dentro da NSE. O autor apresenta, também, avanços 
na sociologia econômica pelo estudo das motivações econômicas e não 
econômicas dentro do mesmo sistema.

Assim, se faz preciso lembrar o conceito de sociologia econômica 
iniciado no final do século XIX. Para Max Weber, a sociologia econômica 
era a análise econômica estudada dentro do marco da estrutura social de 
mudança no mercado (SWEDBERG, 1993, p. xiv). 

Igualmente, aparecem outros autores, como Durkheim, Marx e 
Polanyi, que se contrapõem à ideia dos clássicos da economia, que as-
seguram que tanto a esfera econômica como a esfera social são autôno-
mas e autossuficientes, e também à ideia do famoso economista Adam 
Smith, que insistia que a esfera econômica é dominante particularmen-
te pela vontade predominante do egoísmo, sob a forma de interesse 
egoísta (ABRAMOVAY, 2004). 

Assim, a sociologia econômica, a partir de seu reaparecimento na 
década de 1970 e especialmente nos anos 1980, critica essa separação do 
conceito econômico e social. A NSE emerge no início dos anos 1980 e 
mostra como “os fenômenos econômicos são também fenômenos sociais” 
(LÉVESQUE, 2009, p. 111).

A NSE parte da premissa de que existem duas abordagens diferen-
tes: uma centrada no indivíduo situado socialmente e no mercado enten-
dido como a forma organizacional e a outra centrada nos atores coletivos 
e no mercado entendido como forma institucional. Essa última é tema 
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central da Nova Economia Institucional, que por mais que faça parte dos 
temas de estudo da NSE, traz uma abordagem diferente. Ainda assim, am-
bas criticam os teóricos clássicos.

Retomando a NSE, uma de suas bases é que as opções dos indiví-
duos estão relacionadas às opções de outros indivíduos porque se encon-
tram intrínsecas às relações sociais (LÉVESQUE, 2009). Essas relações 
podem ser unidas por laços fracos (relações pouco próximas, como um 
grupo de profissionais) ou por laços fortes (aqueles em que há uma forte 
proximidade, como o grupo familiar). Esse último laço é o que tem maior 
importância devido a sua capacidade de construir pontes entre as diversas 
redes e obter novas informações (GRANOVETTER, 1983).

Estuda-se o mercado a partir da perspectiva da estrutura social, 
sendo ela definida pela consideração de que as relações entre atores são 
mantidas por meio de sanções (SWEDBERG, 1993). O mercado é definido 
sempre que o agente econômico mostra como as relações entre eles deve 
inspirar confiança, capacidade de negociação e cumprir os contratos, es-
tabelecendo e realizando direitos sempre que apelando à subjetividade do 
indivíduo (ABRAMOVAY, 2004).

Para Abramovay et al. (2007), a análise da NSE aparece diante da ne-
cessidade de estabelecer as relações tanto dos indivíduos entre si como entre 
eles e as organizações, entendendo que, para atingir esse objetivo, é neces-
sário a cooperação humana. A cooperação é essencial para a criação de ne-
gócios sociais porque eles são constituídos e beneficiados para e pela própria 
comunidade, que necessita de mecanismos alternativos de inclusão social.

Ou seja, segundo o professor Abramovay (2004), os deveres de fra-
ternidade e devoção ou quaisquer tipos de relações humanas originais sus-
tentadas pelas comunidades pessoais são de vital importância para o estudo 
dos mercados e, em consequência, dos negócios sociais dentro deles, con-
siderando a história do local onde se desenvolvem por um ponto de vista 
mais humano e menos centrado na busca pelo ponto de equilíbrio.

Para explicar os conceitos de redes e imersão, Mark Granovetter traz 
à discussão as concepções de suprassocializada e subssocializada nas ações 
humanas da sociologia e da economia. A concepção suprassocializada de-
fende que os indivíduos são sensíveis às opiniões dos outros, de forma que 
as normas e valores da sociedade, onde esses indivíduos interagem, são inte-
riorizados pela obediência ao sistema. Mas a concepção subssocializada diz 
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que os atores econômicos não sofrem impacto social pela mesma estrutura 
social nem pelas relações de produção, distribuição e consumo.

O conceito de imersão (embeddedness) utilizado por Granovetter para 
relacionar a estrutura social com a esfera econômica explica que o compor-
tamento econômico e as instituições são condicionados pelas relações so-
ciais. Nas relações sociais dentro do mercado, segundo Abramovay (2004, 
p. 46), há uma tentativa recíproca dos indivíduos em buscar serem reco-
nhecidos pelos outros, e, a partir disso, com a busca que parte do próprio 
interesse individual, se fundamenta o altruísmo.

Para Granovetter (1985, p. 491), “a maior parte do comporta-
mento está profundamente imersa nas redes de relações interpessoais”, 
que por sua vez interferem no comportamento econômico. Seguindo a 
mesma ordem de ideias, Granovetter (2005, p. 33) traz três motivos prin-
cipais para a estrutura social afetar a questão econômica. Na primeira, o 
sociólogo expõe que as redes sociais necessariamente afetam o fluxo da 
informação e a qualidade dela, e por isso a questão da confiança tem um 
papel importante nesse aspecto. O segundo motivo corresponde à im-
portância que tem a aceitação ou a desaprovação do grupo social no in-
divíduo, pois o impacto é maior sempre que a aprovação ou rejeição vem 
das pessoas conhecidas. O terceiro motivo está relacionado à confiança 
porque mesmo em condições em que as pessoas poderiam atuar equi-
vocadamente, elas buscam atuar corretamente, pois se entende que as 
normas são interiorizadas pelos indivíduos, sendo assim autorreguláveis. 

Em suma, a sociologia pretende compreender os mercados por uma 
perspectiva de interação social em que se criam situações imprevistas e 
dependentes da evolução das relações dos atores econômicos nela envol-
vidos, e não somente como premissa de uma ação econômica do mercado 
perfeito (ABRAMOVAY, 2004). A questão da imersão permite analisar “a 
estrutura social sobre o comportamento do mercado”.

As abordagens da Nova Sociologia Econômica (NSE) e Nova 
Sociologia Institucional (NSI), mesmo que esta última não seja aprofun-
dada nesta pesquisa, ajudam à compreensão das dinâmicas dos negócios 
sociais por ter vínculo com os aspectos econômicos e sociais, desde que 
analisado o objeto empírico de constatação de que o limite entre a ação 
social e a econômica não é evidente.
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O negócio social em questão, Midiacom.net, não se restringe ao 
objetivo da geração de renda como fim econômico, mas ao conjunto de 
valores que, por meio dos ensinamentos dentro do negócio social, são evi-
denciados. Entre eles estão a inclusão na sociedade conhecimentos dife-
rentes no mercado de trabalho, o aprendizado de trabalho em equipe e a 
liderança para ser aplicada em qualquer ambiente no qual o indivíduo se 
desenvolve. Em resumo, o importante é o ganho em formação e autoestima 
que o negócio social oferece à comunidade jovem e carente de Aquiraz.

Assim, a NSE encontra relação com os negócios sociais a partir do enten-
dimento da fusão entre o econômico e o social, pois mesmo que a NSE busque 
explicar que as ações econômicas dependem de um contexto social a ser ava-
liado, os negócios sociais, ainda tendo como base as ações humanas a favor dos 
ganhos econômicas, têm motivações sociais que precisam ser resgatadas pelos 
atores locais e envolvem aspectos históricos de suas próprias necessidades locais. 

Isso fica constatado em palavras de autores como Fligstein (2001), e 
Gonçalves-Dia, Rodrigues e Herrera (2012, p. 5):

O comportamento egoísta racional é apenas uma das formas de 
comportamento, que variam conforme o contexto histórico e 
social. Uma das principais questões para as abordagens sociológicas 
institucionais consiste em entender em que condições e quando os 
atores podem de fato criar novas ordens.

Essas novas ordens trazem novas formas de conceber os negócios 
dentro de um ambiente capitalista que se reforma, no qual os setores menos 
favorecidos são atores centrais na mudança de sua realidade e na busca de 
melhoras sociais que levem ao aproveitamento de oportunidades de atua-
ção ativa dentro desse mercado antes longe.

Surge, com o empreendedorismo social, a viabilização de oportu-
nidades pela montagem e gestão de negócios em prol da inclusão social 
das camadas da sociedade menos favorecidas. As decisões tomadas pelos 
indivíduos dentro de seus contextos sociais incluem a formação de es-
truturas sociais, no estágio micro, criadas pelos empreendedores, capa-
zes de reconhecer oportunidades a fim de transformá-las em benefício 
para a própria comunidade, além de se voltar aos grupos de referência 
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que produzem ambições e comportamentos distintivos (GLADE, 1967 
apud MARTES, 2009, p. 225).

Por sua vez, para Dowbor (2008), os negócios sociais necessitam de 
apoio governamental para poderem se desenvolver como alternativa eco-
nômica, acreditando que parte desse apoio dependeria, em grande medi-
da, da criação de uma legislação que defina os negócios sociais no Brasil.

Há, então, uma cultura de desenvolvimento em que a comunida-
de deixa de ser um receptor passivo de decisões remotas na espera das 
promessas de doação do Estado e se transforma num local organizado 
que participa como cidadania política complementada pela cidadania 
econômica, dona de sua própria realidade (FREY; STUTZER, 2002 
apud DOWBOR, 2008, p. 52).

Desse modo, os negócios sociais, para Boszczowski e Teixera (2009), 
como configuração de interesses econômicos e de relações sociais além da 
produção e dos lucros, se estabelecem de diferentes formas, dependendo da 
estrutura e do posicionamento que cada agente ocupa no campo das forças. 
Por isso, a questão dos negócios sociais tem atraído cada vez mais a atenção de 
empreendedores e investigadores preocupados em analisar as falhas do mer-
cado, as quais se observam nos problemas ambientais, sociais e econômicos.

AS NOVAS PERSPECTIVAS DOS NEGÓCIOS SOCIAIS2 

Ao final dos anos 1990, nos países desenvolvidos, aparece uma variedade 
de iniciativas sociais e filantrópicas provenientes de empresas e companhias 
privadas. Surgem, também, atividades de organizações da sociedade civil que 
buscam combater o déficit social (DEFOURNY, 2011, p. 2). Nesse sentido, 
para a primeira década do século XXI, produz-se uma mudança substancial 
no que concerne ao vínculo de objetivos econômicos e sociais como metas 
empresariais. Hoje, a relação desses dois objetivos não somente é possível como 
necessária, e a procura por ambientes em que ambas as partes terão um ganho 
merecido é cada vez mais comum (TEODÓSIO; COMINI, 2012, p. 411).

2 Atualmente, tem sido também utilizada a terminologia “negócios socioambientais” para 
enfatizar a necessidade de incorporar a dimensão ambiental nas soluções propostas por 
esse tipo de empreendimento, que tem como objetivo principal contribuir diretamente 
com o desenvolvimento sustentável.
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É desse intuito por soluções menos assistencialistas que emerge um 
novo tipo de organização que por si mesma parece combinar dois tipos 
de objetivos antes aceitos como incompatíveis: a solução de problemas 
sociais pela eficiência financeira sustentável e a utilização de mecanismos 
do mercado tradicional. Essa nova forma de organização tem diferentes 
rótulos, dados por pesquisadores e profissionais da área como: Negócios 
Sociais, Empresas Sociais e Negócios Inclusivos, entre vários outros termos 
(TEODÓSIO; COMINI, 2012, p. 411).

Em palavras de Yunus, Moingeone e Lehmann-Ortega (2010, p. 
309):

No meio da actual crise financeira e económica, algumas empresas 
começaram a questionar o seu papel mais fundamental e parecem 
estar despertando para questões de mudanças sociais. Algumas 
empresas, pioneiras neste aspecto, têm procurado implementar 
políticas mais proativas de RSE que antecipam tendências sociais 
e vão além do mínimo exigido, ímpeto que  levou ao aumento dos 
“negócios sociais”.

Em contrapartida, e mesmo aparecendo novas denominações às orga-
nizações que fusionam objetivos sociais com autossustentabilidade financeira, 
existem desde sempre empreendedores preocupados em solucionar problemas 
de ordem social. Muitos desses empreendedores construíram organizações 
que tentam fusionar o princípio econômico com o social (DEES, 1998, p. 1).

Apesar das inúmeras iniciativas criadas, o que é denominado hoje 
de “negócios sociais” apresenta legislação setorizada nos países europeus 
e nos Estados Unidos, países em que parte da legislação foi impulsionada 
principalmente por profissionais da área. Entretanto, em países asiáticos e 
da América Latina, não existem mais do que adaptações de negócios so-
ciais em organizações com fins sociais que se enquadram numa legislação 
ainda a ser estruturada para esse tipo de empreendimento social. 

No entanto, essas formas diferenciadas de fazer negócio fora do 
marco capitalista têm um denominador comum:

Todos estes termos [negócios sociais, empresas sociais, economia 
social, economia solidária, empreendedorismo social, entre outros] 
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referem-se a temas cuja problemática emerge por conta da primazia 
do econômico sobre o social na vida do Homem, ou seja, estão de 
alguma forma relacionando as tentativas de enfrentar as falhas da 
economia de mercado em prover bem-estar social e desenvolvimento 
à população, seja propondo novos modos de regulação, seja 
propondo criação de valor econômico por meio de organização 
competente para envolver atores sociais, mesmo aqueles desprovidos 
de condições, a priori, de participar do processo de produção, 
distribuição e consumo. (GONÇALVES-DIAS; RODRIGUES; 
HERRERA, 2012, p. 1)

Neste trabalho utiliza-se constantemente o conceito de “empresas 
sociais” e o de “negócios sociais”. Assim, a fim de distingui-los, “negócios 
sociais” (e empresa do negócio social) é definido por Borzaga, Depedri e 
Galera (2012, p. 400) como um termo imerso entre os conceitos de empresa 
social e empreendedorismo social, mesmo que seu sentido esteja mais pró-
ximo da definição de empresa social.

Entende-se que empresa social, sempre que usada como substantivo, 
refere-se a uma unidade de produção pertencente ao universo das empre-
sas produtoras de um interesse geral de bens e serviços de maneira contínua 
e estável. Por outra parte, empreendedorismo social abrange uma ampla 
gama de atividades e iniciativas, incluindo empresariais, que se enquadram 
continuamente em entidades institucionalizadas que perseguem um obje-
tivo social, seja como relações e práticas sociais que produzem benefícios e 
tendências empresariais em organizações sem fins lucrativos, como em em-
preendimentos desenvolvidos no âmbito do setor público (MAIR; MARTI, 
2006 apud BORZAGA; DEPEDRI; GALERA, 2012, p. 400).

A outra diferença crucial entre esses dois termos é a ênfase de em-
presa social na dimensão coletiva e a de empreendedorismo social na di-
mensão individual. Na Europa, a empresa social é, normalmente, um em-
preendimento coletivo, cujo fundo está enraizado em uma longa tradição 
de associações e empresas cooperativas. Por outro lado, o conceito de em-
preendedorismo social tende a destacar o papel crucial de extraordinários 
indivíduos motivados por objetivos filantrópicos.

Negócio social, segundo Yunus, também difere na questão estratégi-
ca do combate à pobreza e na geração de renda com as propostas da base 
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da pirâmide, considerando que essas últimas fazem parte de estratégias de 
companhias multinacionais nas quais se busca somente o lucro financei-
ro, pois o lucro social é conseguido com o lucro econômico do produto 
(YUNUS; MOINGEON; LEHMANN-ORTEGA, 2010, p. 323).

Cada região do mundo tem suas próprias necessidades na busca pela 
geração de renda e diminuição da pobreza, por isso cada tendência deve 
ser observada segundo seu contexto. Para Martinelli (2009, p. 216), há dois 
tipos de capitalismo: o europeu continental, no qual a “meta da competi-
tividade de mercado tem sido buscada junto com a meta da coesão social 
por meio de diferentes tipos de políticas de bem-estar social e várias formas 
de ajustes para o comum acordo e codeterminação”; e o anglo-saxão, o 
qual também é definido como “o modelo do capitalismo impulsionado pelo 
mercado – o maior interesse se volta às regras do jogo competitivo”.

Os diferentes conceitos que reproduzem a iniciativa de negócios so-
ciais dada pela apropriação e adaptação em diversos contextos geográficos 
e culturais trazem duas preocupações acadêmicas com o negócio social. A 
primeira, as diferentes maneiras em que é definido o caráter “social” desse 
negócio. A segunda, as diversas formas de avaliar o caráter inovador dele 
(TEODÓSIO; COMINI, 2012, p. 412).

Essa carência na homogeneidade do conceito “negócios sociais” é 
evidentemente preocupante, não simplesmente per se, mas também pelo 
processo de dinâmicas de imersão que conduzem os diferentes enten-
dimentos para os outros, as atividades conduzidas, e seus tipos de ação 
(BORZAGA; DEPEDRI; GALERA, 2012, p. 400).

Na discussão conceitual dos negócios sociais, este artigo analisa qua-
tro perspectivas: a asiática, a europeia, a desenvolvida nos Estados Unidos 
e a trabalhada na América Latina e no Brasil.

Perspectiva asiática 
A perspectiva Leste Asiática deste capítulo mostra rapidamente 

os contextos da Coreia do Sul, Japão, China, Taiwan e Hong Kong 
em que emergem outros tipos de empreendimentos com fins sociais. 
Depois, é considerada a visão de Muhammad Yunus enquanto criado-
ra, instauradora e difusora da importância de práticas com fins sociais e 
financeiramente sustentáveis no cenário mundial. 
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Para o Leste Asiático, o modelo dos negócios sociais é mais dire-
cionado ao de empresas sociais do final do século XX, os mesmos estu-
dados nas escolas dos Estados Unidos e da Europa (DEFOURNY; KIM, 
2011, p. 2).

Os cinco países do Leste Asiático citados, mesmo que divirjam nos sis-
temas econômicos, apresentam similitudes socioculturais anteriores, especial-
mente no que diz respeito ao surgimento das empresas sociais: por um lado, 
a atitude civil é direcionada para a autoridade pública central, proveniente de 
regimes políticos autoritários e que culturalmente segue os ensinamentos de 
Confúcio. Por outro lado, a coordenação de organizações da sociedade civil é 
fraca, e existem relações sociais hierárquicas e desigualdade de gênero.

Para Defourny e Kim (2011, p. 3), mesmo que nessa região os re-
gimes democráticos tenham trazido organizações da sociedade civil, o nú-
mero delas não significa qualidade, especialmente pela sua intensa depen-
dência do Estado. Nesse sentido, o desenvolvimento das organizações da 
sociedade civil da região, com exceção da China, foi influenciado pela crise 
dos anos 1990. A sociedade, na época, teve que enfrentar novos problemas 
sociais, como a crise de empregos e a distribuição da indústria manufaturei-
ra, além de todo o processo geral relacionado à industrialização acelerada 
da globalização por causa da desconsideração, por parte das autoridades 
públicas, em novas medidas e programas de crescimento e bem-estar so-
cial (DEFOURNY; KIM, 2011, p. 4). No entanto, cada empresa social se-
guia um modelo que dependia de suas tradições socioculturais e, em geral, 
do ambiente que a envolvia. Criaram-se diversos tipos de empresas que, 
na busca por solucionar necessidades específicas, mobilizaram diversos 
recursos econômicos e sociais com a interação entre os diferentes atores. 
Portanto, o conceito de “empresa social” nesse ambiente não é único, está 
diretamente relacionado ao ambiente que envolve a empresa social (Ibid., 
2011, p. 5).

Na atualidade, existe na Coreia do Sul a Rede de Empresas Sociais 
(Social Enterprise Network – SEKN), encarregada de fomentar essa discus-
são com fóruns e incentivos para a geração desse tipo de empresas sociais 
no país. A comprovação da importância das organizações da sociedade 
civil e dos pesquisadores da área no país é tanta que, em 2006, o parlamen-
to aprovou a lei de fomento para as empresas sociais dedicadas a prover 
serviços sociais e políticas de integração laboral. As políticas são necessárias 
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por causa do elevado número de trabalhadores irregulares e do alto índice 
de risco laboral (BIDET, 2008, p. 1). 

O governo coreano adotou a noção de empresa social para rotular, de 
acordo com condições específicas, as diversas formas de suporte social e con-
ceder o “certificado de empresas sociais” para incorporá-las sob formas legais. 
Uma vez motivados pelas mudanças no sistema operacional das corporações 
de bem-estar social, os modelos de empresas sociais do Leste Asiático, que 
são mais comuns na Coreia do Sul, correspondem ao modelo de “empresas 
comerciais sem ânimo de lucro” (DEFOURNY; KIM, 2011, p. 12).

O termo “comunidade de negócios” (community business) é o mais usado 
para descrever organizações sem fins lucrativos ou negócios de caráter híbrido 
(tipo de negócios sociais) que surgiram durante a década de 1990 no Japão. Nos 
anos seguintes, emergiram rapidamente empreendimentos inovadores desse 
tipo que combinam, em suas metas, questões econômicas e sociais, abrindo 
lugar cada vez mais ao termo de empresa social ou empreendedor social e 
seguindo as influências das escolas dos Estados Unidos, da rede de pesqui-
sadores europeus (European Research Network – EMES)3 e da rede de ação 
comunitária e empresas sociais de Londres (Community Action Network and 
Social Enterprise London) (TSUKAMOTO; NISHIMURA, 2009, p. 163).

De acordo com o que foi reportado em 2008 pela embaixada bri-
tânica na China, a maioria das publicações em 2004 pelos pesquisadores 
chineses são incubadoras de organizações sem fins lucrativos sob o conceito 
de empresa social, que não fazem distinção entre os conceitos de empresa 
social, empreendedor social e empreendedorismo social.

No que corresponde a Hong Kong, a crise financeira e a virada eco-
nômica incrementaram as despesas do Estado com o bem-estar, e os fundos 
públicos ficaram sob pressão no final da década de 1990 e no começo da dé-
cada de 2000. Nesse contexto, o governo tomou como base os modelos oci-
dentais de investimento social e trabalho e lançou programas de assistência 
a emprego (CHAN; KUAN, 2009 apud DEFOURNY; KIM, 2011, p. 10).

O contexto para o surgimento das empresas sociais em Taiwan é si-
milar ao de Hong Kong, mas com a variante de estar mais de acordo com os 

3 EMES é uma rede de pesquisa estabelecida nos centros universitários com mais alguns 
pesquisadores individuais. Tem como meta a construção gradual de um corpo pluralista 
disciplinar e metodológico, teórico e empírico de conhecimento europeu, e que estuda 
assuntos que se conectam com o “Terceiro Setor”.
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modelos europeus, devido ao processo de democratização vivido no final dos 
anos 1980. Nesse período, o governo taiwanês introduziu políticas que pro-
moveram a privatização de serviços de bem-estar visando à redução das car-
gas fiscais e começaram a terceirizar serviços provisionados e comissionados 
por organizações sem fins lucrativos. Assim, os usuários acabaram pagando 
pelos serviços, e desse modo se desenvolveu um modelo de empresas sociais ao 
estilo europeu (CHAN; KUAN, 2009 apud DEFOURNY; KIM, 2011, p. 12).

Chan e Kuan (2009 apud DEFOURNY; KIM, 2011) definem os 
modelos de empreendimentos sociais no Leste Asiático como modelos A, 
B, C, D e E. 

O modelo A, em conformidade com os aportes de Dees e Anderson 
(2006) e Kerlin (2009), define-se como uma organização comercial sem fins 
lucrativos. Centra-se no desenvolvimento de estratégias de ganho como 
fontes de financiamento para compensar os decréscimos de outras fontes 
de financiamento, como são os subsídios públicos.

Diferentemente dos Estados Unidos, no contexto da Ásia Oriental 
esse modelo não necessariamente resulta de um setor não lucrativo bem 
estabelecido; é, pelo contrário, resultado de um processo específico e 
constituído de duas fases: a primeira de acordo com o papel significativo 
que o Estado representa na constituição das empresas no Leste Asiático. 
O Estado é quem toma as decisões, as dinâmicas e o tipo de iniciativas 
a ser implantado, sendo um agente predominante na vida econômica e 
social das empresas ali constituídas.

A segunda fase se relaciona com a primeira. Uma vez que o Estado 
desenvolve relações contratuais com organizações sem fins lucrativos para 
prestar serviços públicos diversos, há um esforço substancial para descen-
tralizar a ação estatal e aumentar a eficiência dos custos.

O modelo B é denominado Empresa Social de Integração Laboral 
(Work Integration Social Enterprise – WISE). Os governos de todos os paí-
ses e territórios asiáticos pesquisados têm desenvolvido políticas de promoção 
na criação de organizações que cuidem de pessoas vulneráveis ou excluídas 
do mercado de trabalho. As pessoas com deficiências físicas ou mentais são 
evidentemente um grupo importante, mesmo que existam outros grupos vul-
neráveis que podem também ser envolvidos. O objetivo dessas organizações 
é oferecer empregos com a maior estabilidade possível para essas pessoas ou 
oferecer serviços direcionados à conquista de um emprego, sendo, entre outros, 
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uma formação complementária e assistência na reintegração no mercado de 
trabalho.

A empresa cooperativa sem fins lucrativos é considerada parte do mo-
delo C. Isso contrasta com o pensamento de algumas escolas nos Estados 
Unidos e na Alemanha, que tendem a ver as cooperativas como empresas 
com fins lucrativos. Elas enxergam que essas empresas só servem aos inte-
resses dos membros, pois têm pouco em comum com organizações sem fins 
lucrativos, que perseguem fins sociais mais amplos. Aparecem importantes 
movimentos cooperativos na maioria dos países do Leste Asiático que desem-
penham um papel significativo na formação do ambiente da empresa social.

O modelo D, isso é, a empresa social decorrente de parceria com ou 
sem fins lucrativos, é cada vez mais incentivado pelos governos. As empre-
sas privadas também tomam iniciativas sociais, como parte de seus esforços 
para mostrar a sua responsabilidade social; nessa perspectiva, podem con-
figurar uma empresa social como subsidiária ou organização independente 
que busca uma missão social.

Finalmente, o modelo E, de empresa para o desenvolvimento local, 
geralmente indica certo território da população que apresenta desafios lo-
cais de uma área específica, e não somente direcionado a um tipo de pessoas 
vulneráveis. As empresas sociais nessa categoria, portanto, concentram-se 
na comunidade, revitalizando o desenvolvimento local muitas vezes em 
áreas rurais desfavorecidas. Essas empresas contam com os recursos locais, 
como a cultura local e os laços sociais, a força de trabalho local e a expe-
riência, entre vários outros. Além disso, formam-se exclusivamente da base 
comunitária, envolvendo diferentes tipos de partes interessadas, como orga-
nizações sem fins lucrativos, organizações públicas ou grupos diferentes que 
incluem desempregados, sem-teto e outras pessoas vulneráveis. Em termos 
gerais, tentam criar condições para que a população local seja a principal 
força motriz desse tipo de iniciativa e não se desloque aos centros urbanos.

O conceito de negócio social é relativamente novo, mesmo que o 
fenômeno não o seja (REFICCO; GUTIÉRREZ; TRUJILLO, 2006, p. 
405). No fim do século XX aparece o economista bengalês Muhammad 
Yunus como um dos empreendedores sociais que contestam o sistema eco-
nômico em curso e o modificam com a criação, implantação e divulgação 
da importância de novas práticas de negócios que, vinculadas com propó-
sitos sociais, podem ajudar a minimizar a pobreza.



112

Negócios sociais sob a perspectiva de imersão e redes

Sua abordagem é a mais radical. Seu modelo é chamado de negócios 
sociais (social business), novos empreendimentos nos quais a prioridade se rela-
ciona com a geração de benefícios sociais por lucros e dividendos. Os negó-
cios sociais não têm como primeiro motivo o lucro, mas não são considerados  
caridade. São regidos nos protótipos de uma empresa com sentido de negócios.  
O principal motivo da empresa é resolver problemas sociais com produtos e 
serviços a preços acessíveis, fazendo os pobres e marginalizados serem parte 
da propriedade do negócio e, portanto, permitir-lhes compartilhar seus lucros.

Nesse sentido, no conceito de negócios sociais para o Nobel de paz 
os acionistas recuperam o capital investido. Não são partícipes dos dividen-
dos futuros, pois todo o resultado dos negócios deve ser utilizado em prol 
dos “associados ou cooperados” a fim de melhorar as suas condições de 
trabalho ou o produto ou serviço do qual o negócio depende.

A questão da sustentabilidade deve estar presente em todos os sen-
tidos do negócio social, quer dizer, tanto no que concerne ao impacto am-
biental direto quanto ao impacto na cadeia de valor e, necessária e enfa-
ticamente, ao que se refere a sua independência financeira, livrando-o do 
assistencialismo tradicional e o diferenciando dos negócios de caridade 

Ao mesmo tempo, o negócio social é considerado inovador como modelo 
de negócio e muito mais inovador se conseguir modificar os produtos, processos 
ou tecnologia que utiliza. Essa situação em parte tem aportado para o leque de 
terminologia acadêmica para definir esse tipo de negócio e sem consenso real. 
Dentro dos termos acadêmicos, os negócios sociais são considerados porque 
cumprem três movimentos estratégicos: desafiam a sabedoria convencional; há 
uma criação adequada de parcerias; e o fator “experimento” é indispensável 
nesse tipo de negócio para provar sua eficácia (YUNUS et al., 2010, p. 310).

Os negócios sociais devem ter a competência de estabelecer parce-
rias que complementem o negócio. A cooperação é considerada a maior 
força de sucesso para o negócio, não dependendo de assistencialismos ou 
doações, mas visando trabalhar a favor de estratégias de responsabilidade 
social corporativa que possam ser aliadas do negócio no estabelecimento 
de parecerias de longo termo entre os atores (Ibid., p. 314).

Por sua vez, não existem claramente definidos indicadores relevan-
tes que possam medir a gestão e desempenho financeiro além do impacto 
social desse tipo de empreendimento. Existe apenas o, que mesmo ainda 
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em construção, pode ser útil para iniciar esse tipo de busca e criação pela 
mensuração desses negócios sociais.

Em suma, os modelos de negócios sociais, como qualquer outro negó-
cio, contam com uma estrutura definida, que para Yunus (2010) é composta 
por quatro fatores: lucro social e ambiental; cadeia de valor interna e exter-
na conjunta; valor proposicional que inclui os parceiros e os produtos e/ou 
serviços; e lucro econômico, em que se incluem os dividendos das vendas, 
custos fixos, capital empregado direcionado para reinvestimento no negócio.

Ao contrário das empresas convencionais, os negócios sociais não es-
tão envolvidos em uma competição. Seus objetivos são sociais, e nesse senti-
do buscam aprender entre si para escolher as melhores práticas e espalhá-las 
rapidamente. O esforço envolvido na criação e refinamento de modelos de 
negócios sociais é, em certo sentido, uma “doação”: eles não são suscetíveis às 
questões de propriedade intelectual, permitindo que seus modelos sejam facil-
mente copiados e implementados por outros parceiros no mundo, podendo-se 
transformar numa força social de nível mundial (Ibid., 2010, p. 318).

Embora o modelo de “Yunus [seja] amplamente estudado em diver-
sas partes do mundo e […] amplamente reconhecido, sobretudo em países 
como Bangladesh e Índia” (COMINI; BARKI; AGUIAR, 2012, p. 390) está 
longe de ser unânime. 

Perspectiva europeia 
A perspectiva europeia é analisada pelas concepções da rede de 

pesquisa europeia European Research Network (EMES) e da Aliança das 
Empresas Sociais do Reino Unido (Social Enterprise Coalition). Nessa vi-
são europeia, explica-se a dificuldade de chegar a um consenso entre a aca-
demia e os gestores, especialmente pela tradição associativa e cooperativa 
aparentemente similar dos países da União Europeia como um todo, ao 
mesmo tempo que existe uma diferença e autonomia legal em cada país.

Na Europa, a formação de cooperativas e associações popula-
res é antiga, e por isso existe uma regulamentação mais estruturada 
quanto ao conceito de empresas sociais. Assim, as empresas sociais na 
Europa encontram-se dentro da categoria de Economia Social (ES), 
sendo chamadas como “Empresas da Economia Social”. Sua estrutura 
é classificada em três dimensões: as cooperativas, as mutualidades e as 
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associações. Recentemente, as fundações foram vinculadas às empresas 
da Economia Social (CAMPOS; ÁVILA, 2012, p. 32).

A economia social na Europa Ocidental historicamente outorgou 
às organizações da sociedade civil a responsabilidade por algumas fun-
ções públicas, reconhecendo que nela os principais protagonistas entre 
1945 e 1975 foram o setor privado capitalista tradicional e o setor pú-
blico. Esses setores fizeram parte da construção do estado de bem-estar, 
baseado no modelo keynesiano.

No que diz respeito à Europa Central e Oriental, vinculadas ao sistema 
soviético, o Estado era o único protagonista da atividade econômica, o que 
impossibilitou a firme atuação de outros agentes na economia social e impediu 
que as cooperativas tivessem muita ressonância. Em países como República 
Tcheca houve economistas que abordaram enfoques socioeconômicos que 
não privilegiavam o mercado lucrativo (CAMPOS; ÁVILA, 2012, p. 17).

Por uma perspectiva histórica, a economia social nasce na França 
nos anos 1970. A partir de organizações representativas das cooperati-
vas, mutualidades e associações criam o Comité National de Liaison des 
Activités Coopératives, Mutuelles et Associatives (CNLAMCA)4.

Em 2002 foi feita a mais recente delimitação conceitual da eco-
nomia social pela Carta de Princípios da Economia Social, promovida 
pela Conferência Europeia Permanente de Cooperativas, Mutualidades, 
Associações e Fundações (CEP-CMAF), determinando os seus princípios 
em: primazia da pessoa e objeto social sobre o capital; adesão voluntária 
e aberta; controle democrático pelos seus membros (exceto para as funda-
ções, que não têm sócios); conjunção dos interesses dos membros usuários 
e do interesse geral; defesa e aplicação dos princípios de solidariedade e 
responsabilidade; autonomia da gestão e independência dos poderes públi-
cos; destinar a maioria dos excedentes à consecução de objetivos a favor do 
desenvolvimento sustentável, do interesse dos serviços aos membros e do 
interesse geral (CAMPOS; ÁVILA, 2012, p. 94).

Além das características apresentadas no parágrafo anterior e 
comuns a todas as entidades da economia social, para Campos e Ávila 
(2007) o Manual da Comissão aporta e sublinha, na definição de empresas 

4 O CNLAMCA foi criado no dia 11 de junho de 1970. Em 30 de outubro de 2001, foi 
transformado no atual Conseil des entreprises, employeurs et groupements de l’écono-
mie sociale (CEGES) (DUVERGER, 2014).
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sociais, três características essenciais: a) são criadas para satisfazer as ne-
cessidades de seus sócios mediante a aplicação do princípio de self-help5, 
quer dizer, são empresas que habitualmente têm dupla condição de sócio 
e usuário da atividade; b) as empresas da economia social são produtoras 
do mercado, o que significa que são empresas destinadas principalmente 
à venda de seus produtos no mercado a preços economicamente signifi-
cativos; c) as empresas da economia social podem distribuir os benefícios 
excedentes entre os sócios usuários não em proporção ao capital ou às 
cotizações aportadas por eles, mas de acordo com a atividade que eles 
realizam na entidade.

Valendo-se dos conceitos da NSE, a questão de self-help segue o prin-
cípio de confiança entre empresa e sócio/usuário, além do necessário para 
se posicionar e manter imerso em mercados novos. 

Igualmente, são catalogadas como empresas da economia social as 
sociedades não financeiras controladas majoritariamente pelos trabalhadores 
com processos democráticos de decisão e distribuição de seus benefícios. Isso 
evidencia uma problemática na definição de termos, especialmente entre 
pesquisadores e profissionais europeus, que ainda apresentam debate sobre o 
assunto. A Comissão Europeia definiu os termos de empresas sociais dentro 
do marco de “empresas de economia social”, mas para os pesquisadores da 
EMES ainda existe incerteza na delimitação correta desses empreendimen-
tos sociais.

Por outro lado, e ainda na Europa, inclui-se a visão da Social 
Enterprise Coalition6 (2013) do Reino Unido, que não faz parte da visão 
da Comissão Europeia. Para ela, os negócios sociais estão de acordo com as 
visões do professor Muhammad Yunus. Nesse sentido, os negócios sociais, 
também chamados de empresas sociais, são definidos como “empresas sem 
divisão de perdidas nem dividendos, centradas em propósitos sociais e am-
bientais”(YUNUS, 2010, p. 310). 

5 O princípio de self-help se baseia no cooperativismo e no mutualismo. O objetivo prin-
cipal dessas empresas é desenvolver uma atividade, cooperada ou mútua, que permita 
resolver as necessidades de seus sócios típicos, sócios cooperados ou sócios mutuais, que 
são principalmente pessoas, lares ou famílias.

6 Social Enterprise Coalition (UK). Disponível em: <http://www.socialenterprise.org.uk> 
Acesso em: 18 de março de 2013.
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No Reino Unido criou-se, a partir de uma iniciativa privada, a mar-
ca de empresa social (Social Enterprise Mark Company)7, concedida a 
empresas sociais a fim de garantir que os negócios sejam comercializados 
primeiramente em prol da sociedade e do ambiente. A marca de empresa 
social é inspecionada pelo Comitê de Certificação Independente, que pro-
cura assegurar a consistência da equidade ou integridade da empresa so-
cial. Ela é o único certificado internacional para empresas sociais, ou seja, 
para os negócios que não dividem os lucros entre os acionistas.

O esquema da certificação foi criado a partir da necessidade de clas-
sificar as empresas sociais, já que qualquer um pode se catalogar como 
empresa social por não existir nenhuma definição legal no Reino Unido 
(embora exista uma vasta definição governamental). É uma forma de serem 
facilmente diferenciadas e entendidas por clientes potenciais e investidores. 
Ser uma empresa social significa fornecer produtos ou serviços iguais aos 
outros negócios quanto à qualidade e preço. 

Uma definição amplamente utilizada por organizações na Europa e 
criada pelo Departamento de Comércio e da Indústria do governo do Reino 
Unido, em 2001, afirma que “as empresas sociais são negócios com objetivos 
sociais primordiais, nos quais a receita gerada é reinvestida principalmente 
para os propósitos do negócio ou na comunidade, ao invés de serem desti-
nados à necessidade de maximização de lucro dos acionistas e proprietários” 
(TRAVAGLINI; BANDINI; MANCINONE, 2008, p. 10, tradução do autor)8. 

A Organization for Economic Co-operation and Development 
(OECD, 1999)9 define empresas sociais como organizações que buscam 
metas sociais e econômicas com espírito empreendedor e têm o propó-
sito principal diferente da maximização do lucro. Elas possuem a conse-
cução de metas econômicas e sociais, com as quais têm a capacidade de 
trazer soluções inovadoras para problemas de exclusão social e desemprego 
(TRAVAGLINI; BANDINI; MANCINONE, 2008, p. 10).

7 Disponível em: <http://www.socialenterprisemark.org.uk/>. Acesso em: 12 mar. 2013.
8 No original: “social enterprises are businesses with primarily social objectives whose surpluses are 

principally reinvested for that purpose in the business or in the community, rather than being driven 
by the need to maximize profit for shareholders and owners”.

9 Originou-se em 1960, com o objetivo de juntar forças para criar uma organização volta-
da para o desenvolvimento global, e hoje conta com 34 países-membros. (Disponível em: 
<https://www.oecd.org>. Acesso em: 29 maio 2011)
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Em suma, a economia social inclui diversas formas organizacionais 
(entre elas, cooperativas e associações), mutuais e fundações até empresas 
sociais. Todas essas organizações surgem da tradição de uma vibrante so-
ciedade civil europeia, que se vincula a variados e importantes papéis, se-
jam eles de aspecto econômico ou não, por atividades mercantis ou não, 
dentro da produção de bens e serviços ou simplesmente provendo serviços 
ao nível local, nacional e europeu (BORZAGA; BECCHETTI, 2010, p. 1).

Perspectiva dos Estados Unidos 
Os principais autores que trazem a primeira discussão no mundo 

corporativo são Prahalad e Hart (2002), destacando o importante papel 
que as multinacionais teriam para ajudar na mitigação dos problemas 
socioambientais e na possível negligência de que seriam partícipes ao 
não incorporar em suas estratégias comerciais o elevado número de 
potenciais consumidores na Base da Pirâmide (BoP).

O conceito de negócio social nos Estados Unidos, mais que em qual-
quer outro lugar, está muito mais focado nas empresas com a atividade 
social que geram lucro, mesmo que exista uma divergência conceitual desse 
tipo de empreendimento entre o pensamento de profissionais e acadêmicos.

Para os acadêmicos, o negócio social nos Estados Unidos se en-
tende como qualquer tipo de empresa que exerce atividades socialmente 
benéficas, desde filantropia até responsabilidade social corporativa, e que 
em seu exercício obtém lucro com isso, mas que mantém a dupla missão: 
o foco social e a sustentabilidade financeira. Os pesquisadores denomi-
nam essas empresas que atingem a dupla missão como híbridas, e aquelas 
que simplesmente apoiam uma atividade comercial como organizações 
sociais de propósito (KERLIN, 2006, p. 2).

Em 2008, foi aprovada, nos Estados Unidos, uma nova forma jurídi-
ca de organização que permite cumprir uma missão social: a L3C ou Low-
Profit, Limited Liability Company, que está direcionada às corporações 
híbridas. Essa lei possibilita incluir os investidores iniciais nos dividendos 
futuros. Não fica isenta de impostos, mas pode buscar financiamento para 
seu programa constantemente. Igualmente, deve ficar claro sua missão so-
cial, como principio reitor. A Receita Federal não restringe o lucro que uma 
empresa híbrida catalogada como L3C pode obter, mas não permite que 
ela se envolva com trabalhos políticos ou de lobby.
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Ainda há limitantes para os empreendimentos sociais por serem 
prejudicados por muitos constrangimentos legais, incluindo a designa-
ção arbitrária dada pela agência federal de Serviço de Impostos Internos 
(Internal Revenue Service – IRS). Essa designação explica o que é e o 
que não é isento de imposto, além de definir as regras legais que regu-
lamentam as atividades sem estar em conformidade com o novo tipo de 
empresas que surgem no país.

Nesse cenário, Kerlin (2006) aponta que a perspectiva dos Estados 
Unidos quanto a empresas sociais ou negócios sociais é ampla juridica-
mente, mas peca ao não incluir como parte dessas organizações as que 
distribuem o lucro para os seus associados.

Perspectiva da América Latina e do Brasil 
Como quarta perspectiva, considera-se a América Latina e o Brasil 

de acordo com os estudos feitos pela SEKN, que está relacionada também 
com a Universidade de Harvard nos Estados Unidos. Essa rede trabalha 
com escolas de administração de alto nível da América Latina, Brasil e 
Espanha, analisando os tipos de negócios sociais na América Latina.

Nessa perspectiva, enfatiza-se que as iniciativas de mercado que vi-
sam à redução da pobreza e à transformação das condições sociais dos 
indivíduos marginalizados ou excluídos são influenciadas por duas corren-
tes: as que procedem de iniciativas privadas de acordo com a influência 
capitalista, denominadas, neste trabalho, de “negócios inclusivos”, que têm 
como base o estudo da Base da Pirâmide (BoP) de Prahalad e Hart (2002); 
e aquelas que se estabelecem como associativas ou cooperativas, denomi-
nadas organizações da sociedade civil (OSC).

Mesmo que o contexto da América Latina, incluindo o Brasil, apre-
sente problemas sociais limitantes ao desenvolvimento das regiões, o rela-
tório da Comissão Econômica para América Latina e o Caribe (Cepal) de 
2012 mostra indícios de que isso está melhorando os problemas sociais no 
continente latino. Segundo a Cepal (2013, p. 12, a pobreza e indigência na 
América Latina têm diminuído quando comparadas a anos anteriores a 
2009. A renda entre os mais pobres tem aumentado devido ao crescimento 
dos ingressos laborais, incremento dos níveis educativos e diminuição do 
tamanho médio dos lares. Nessa dinâmica, e apesar do progresso, os níveis 
de desigualdade ainda são os mais elevados do mundo. A desconfiança das 



119

Redes sociais e intersetorialidade

instituições do Estado e as apreciações de injustiça exigem a criação de es-
tratégias comunitárias que se direcionem em pactos sociais a favor de uma 
maior igualdade (CEPAL, 2013, p. 12).

Manifesta-se otimismo a partir da melhora de oportunidades labo-
rais e geração de renda para populações menos favorecidas, devido a que 
se leva em consideração que nessa redução à pobreza há políticas de estado 
envolvidas. Existe uma crescente participação de atores locais influenciando 
e criando entidades que buscam a solução dos problemas sociais, entre elas 
empresas sociais, negócios sociais e negócios inclusivos, entre outros similares.

No caso da América Latina, as iniciativas de mercado são desenvolvi-
das dentro de marcos legais existentes, como OSC, pois o marco jurídico para 
as empresas sociais ainda não está estabelecido, mesmo porque ainda não 
existe uma definição unânime a respeito disso entre acadêmicos e empresários.

Aparecem, nesse sentido, entidades sem fins lucrativos que “perse-
guem a geração de benefícios e melhoras na vida dos seus beneficiários, 
seus membros ou a comunidade, através de diversas estratégias de interven-
ção social, e que não distribuem entre seus integrantes os resultados eco-
nômicos obtidos através de suas atividades” (BERGER; BLUGERMAN, 
2010, p. 95). Nessas organizações, o mais importante é fazer questão do 
cumprimento do objetivo social, de modo que os recursos sejam todos di-
recionados para esse fim.

A economia solidária na América Latina abrange uma infinidade 
de segmentos sociais, agentes e instituições. Está alinhada com o movimen-
to global que critica o capitalismo tradicional porque seu foco geralmente 
começa com as empresas concretas, que visam ao desenvolvimento indi-
vidual, social e ecológico (GAIGER, 2010 apud BORZAGA; DEPEDRI; 
GALERA, 2012, p. 399).

Para Borzaga, Depedri e Galera (2012, p. 400), as empresas so-
ciais, definidas com os critérios europeus, podem ser vistas como parte da 
reação que está tomando todos os países da América Latina. Em quan-
to aos “negócios inclusivos”, na América Latina a prática deles segue o 
modelo de Prahalad, onde o negócio vincula à base da pirâmide, para o 
desenvolvimento do negócio que tem como fim o lucro para as grandes 
empresas. Igualmente, existe uma variedade de entidades que também 
são encontradas em diversas regiões do continente latino-americano com 
foco social que podem ser analisadas pelas vertentes de empresa social na 
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perspectiva europeia, e de negócios sociais pelo ponto de vista asiático 
de Yunus.

Diante da análise de Prahalad e Hart (2002), entende-se que as em-
presas multinacionais, ou de grande porte, que por sua vez contam com 
uma solidez financeira, têm a capacidade sustentadora para encarar a tare-
fa de mitigar realmente a pobreza global por meio de canais de distribuição 
mundial e também a capacidade intelectual necessária para atingir esse 
objetivo social (MÁRQUEZ; REFICCO; BERGER, 2009, p. 34).

Para Comini (2011, p. 13):

De forma sucinta, pode-se dizer que Negócios Inclusivos são aqueles 
voltados à geração de oportunidades de emprego e renda para grupos 
com baixa ou nenhuma mobilidade no mercado de trabalho, dentro dos 
padrões do chamado “trabalho decente” e de forma autossustentável, 
ou seja, gerando lucratividade para os empreendimentos, e que 
estabelecem relações com organizações empresariais típicas, quer 
seja na condição de fornecedores de produtos ou serviços, quer seja 
na distribuição dessa mesma produção das empresas ou negócios 
tradicionais. […] A aproximação com iniciativas da Economia 
Popular Solidária é bastante evidente na proposta dos Negócios 
Inclusivos, no entanto, diferencia-se dela porque não se circunscreve 
apenas a empreendimentos cooperativistas ou autogestionários.

Autores como Teodósio e Comini (2012, p. 411) refletem sobre o 
discurso acerca dos negócios inclusivos no Brasil, indicando que as empre-
sas brasileiras e mesmo organizações não governamentais (ONGs) focam 
na inclusão laboral de pessoas com deficiência e não necessariamente na 
possibilidade de pessoas de baixa renda ser incluídas nas oportunidades 
laborais no Brasil. Isso devido a que as discussões acadêmicas sobre este 
tema de negócios inclusivos ou sociais é novo e há poucas publicações ao 
respeito que orientem a prática dos mesmos. 

Empresa social refere-se a uma unidade de produção totalmente 
pertencente ao universo de empresas e produção de interesse geral de bens 
ou serviços de forma contínua e estável. Empreendedorismo social, por 
outro lado, abrange uma ampla gama de atividades e iniciativas, incluin-
do as empresariais de entidades institucionalizadas que prosseguem com 
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um objetivo social, as relações e as práticas que geram benefícios sociais 
e as tendências empresariais sem fins lucrativos para empreendimentos 
desenvolvidos no âmbito do setor público (JOHNSON, 2003; ROPER; 
CHENEY, 2005; MAIR; MARTI, 2006 apud BORZAGA; DEPEDRI; 
GALERA, 2012). 

Mesmo com tudo isso, para a SEKN, a descrição de Empresas 
Sociais encontra-se mais perto do modelo de negócios sociais. Isso porque 
para os pesquisadores Berger e Blugerman (2010), da SEKN, as entidades 
procuram ganhar autonomia e se tornar autossustentáveis com a diversi-
ficação de suas fontes de ingresso, oferecendo um produto ou serviço que 
por sua vez envolve o pagamento, como consequência, desse intercambio 
direto. Essa geração de ingressos apoia uma missão social e se encontra no 
campo dos negócios sociais.

A economia solidária e o contexto brasileiro 

Foge aos propósitos deste artigo realizar uma revisão exaustiva sobre 
economia solidária. Destaca-se apenas o que é considerado material rico 
e profundo para uma compreensão desse modo de produção alternativo à 
economia de mercado porque tem um lugar importante no desenvolvimen-
to econômico do Brasil.

Singer (2002) apresenta a economia solidária como um modo de 
produção alternativo ao capitalismo fundamentado na “propriedade cole-
tiva ou associada do capital e no direito à liberdade individual”. Aplicados 
esses princípios na reprodução dessa outra economia, solidariedade e igual-
dade é o “resultado natural” (SINGER, 2002 apud GONÇALVES-DIAS, 
2009, p. 96).

No Brasil, por sua vez, a cooperativa é um tipo organizacional que 
está dentro da economia solidária, e não da social, como na França (onde 
a estrutura organizacional como fator importante para a cooperativa en-
contra-se no arquétipo organizacional da economia social). Menciona-se 
a França porque foi ali que o termo “economia solidária” foi forjado, no 
trabalho de Bernard Eme e Jean-Louis Laville (1994).

Segundo Singer (2002), a questão crucial da economia solidária 
está em levar aos trabalhadores a ideia de se unirem em empresas em que 
todos são donos por igual, cada um com direito a um voto, empenhados 
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solidariamente em transformar um patrimônio coletivo em um empreen-
dimento sustentável.

O desenvolvimento do Brasil sempre se caracterizou pela forte pre-
sença do governo na vida social do país. Corporações industriais se viram 
beneficiadas no processo de industrialização, mas isso não foi suficiente 
para desenvolver uma economia sólida e uma comunidade empresarial in-
dependente que lideraria e direcionaria uma distribuição da riqueza equi-
tativa no país e geraria soluções aos problemas sociais.

Os empreendimentos sociais se restringiram às iniciativas indivi-
duais, não sendo comum dentro da comunidade empresarial. As crises 
financeiras desacreditaram o Estado como ente provedor de soluções so-
ciais e com a globalização se incrementaram os problemas econômicos 
e sociais. Nesse contexto aparece o terceiro setor como agente impulsio-
nado pela sociedade brasileira. Inicialmente era composto por organiza-
ções privadas sem fins lucrativos que procuravam resolver as necessida-
des básicas públicas. Hoje há uma variedade de organizações que fazem 
parte desse setor, cumprindo o papel que não difere muito do inicial, mas 
que varia em tamanho, forma de operar, captação de recursos e objetivos 
institucionais (FISHER, 2005).

Segundo Fisher (2005), logo após o processo de redemocratização, 
as ONGs e outras organizações do terceiro setor tiveram que buscar formas 
inovadoras para cumprir seus objetivos. Isso levou ao desenvolvimento de 
novas competências que mantivessem seu lugar e garantissem a sua dife-
renciação; habilidades que incorporassem conceitos como eficiência, eficá-
cia e resultados, tão usuais no mundo corporativo.

MIDIACOM.NET: UM NEGÓCIO SOCIAL QUE TRAZ 
INCLUSÃO SOCIAL 

Em primeiro lugar, Midiacom.net é uma cooperativa que trabalha 
com a comunicação digital, produto do projeto social Midiacom, desenvol-
vido pelo Instituto Tecnológico e Vocacional Avançado (Iteva), na cidade 
de Aquiraz, CE. 

Iteva é um instituto que procura capacitar jovens da região em diver-
sas áreas, uma delas, a capacitação de jovens estudantes do ensino médio 
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na área de comunicação digital, a fim de prepará-los para o primeiro em-
prego qualificado. Aqueles jovens que “apresentam bom desempenho nas 
capacitações do projeto social são convidados a participarem do processo 
produtivo e gerencial da cooperativa onde passam a desenvolver serviços 
de comunicação digital para grandes empresas”10.

Por outra parte e segundo estudos da Cepal, uma das fontes mais 
importantes de ingresso com que os lares na América Latina contam é a 
renda laboral, a qual aumentou significativamente nos últimos anos em 
alguns países, incluindo o Brasil. Considera-se que isso é uma variável fun-
damental na análise do ingresso per capita, que ajuda a explicar parte da 
diminuição dos níveis de pobreza da região (CEPAL, 2012, p. 15).

Igualmente, a Cepal argumenta que nem todo tipo de empre-
go remunerado é garantia de superação da pobreza, e, nesse sentido, o 
Midiacom.net é um negócio social que se enquadra nas perspectivas positi-
vas de ajuda na mitigação da pobreza do Ceará ao buscar a inclusão social 
pela geração de renda para jovens estudantes da região de Aquiraz.

O Midiacom.net é um negócio social diferenciado que trabalha 
na formação qualificada em comunicação digital, setor de alta deman-
da empresarial e com pouca oferta laboral. Encontra-se no município de 
Aquiraz, no estado do Ceará, que tem a oitava maior economia da região 
metropolitana de Fortaleza (de 15 municípios que a compõe) e que em 
2012 gerou um PIB a preços de mercado de R$ 935.351,00 e PIB per capita 
12.561, para 72.628 habitantes até 2010. Os serviços foram responsáveis 
por 52,52%; a indústria teve uma participação de 36,39%; e a agropecuá-
ria teve apenas 4,09%11.

Perante os dados anteriores, confirma-se que o Nordeste do Brasil, 
mesmo com a melhora de seu PIB, é muito pobre; o estado do Ceará re-
presenta o 2,15% do PIB brasileiro em 2012. O município de Aquiraz não 
possui um comércio e/ou indústrias com capacidade de empregabilidade 
para sua população, e, mais ainda, não tem preocupações com perspectivas 
de desenvolvimento humano e tecnológico. Nesse cenário, a comunidade 
tem gerado alto grau de aceitação à cooperativa Midiacom.net.

10 PROJETO MIDIACOM. ITEVA: Disponível em: <http://www.iteva.org.br/?pg=mi-
diacom>. Acesso em: 9 nov. 2016.

11 PERFIL BÁSICO MUNICIPAL 2015 AQUIRAZ. Disponível em: <http://www.ipece.
ce.gov.br/perfil_basico_municipal/2015/Aquiraz.pdf>. Acesso em: 9 nov. 2016
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Em outubro de 2003 nasce, do Iteva da cidade de Aquiraz, a em-
presa Cooperativa de Comunicação Digital Midiacom.net, um negócio 
social originado do projeto de formação complementar Midiacom. O 
marco jurídico brasileiro adaptado a este negócio social é de cooperati-
va. Faz-se necessário indicar que é “o Instituto Tecnológico e Vocacional 
Avançado – Iteva – que dá suporte institucional e de formação profissio-
nal e gerencial à cooperativa”12.

A finalidade do Midiacom.net, segundo um de seus fundadores e 
hoje coordenador geral do Iteva e Diretor Executivo da Midiacom.net, 
Fabio Beneduce, está em “promover a inclusão digital e social de jovens de 
baixa renda por meio da oferta de qualificação profissional voltada para os 
fundamentos da computação gráfica e comunicação digital de alto nível. A 
ideia é garantir a oportunidade do primeiro emprego, ocupação produtiva 
e ascensão profissional no mercado de multimídia”13.

Conforme citado, a missão da Midiacom.net é oportunizar con-
dições de desenvolvimento profissional aos associados por meio das 
tecnologias da informação e da comunicação, oferecendo ao mercado 
serviços de alto padrão de qualidade. A visão deste negócio social é ser 
uma empresa reconhecida pela qualidade na prestação de serviços em 
comunicação digital, atendendo e entendendo as necessidades de seus 
cooperados.

O Midiacom.net iniciou suas atividades em 2004. É um tipo de negó-
cio social que tem como base legal a forma de uma cooperativa independen-
te, que opera com recursos próprios e é totalmente autônoma administrati-
va e financeiramente. Hoje, esse negócio social seleciona e capacita jovens 
estudantes de escolas públicas para a produção multimídia, de computação 
gráfica e de comunicação digital com alto padrão de qualidade para inseri-
-los no mercado de trabalho. Além de permitir a inclusão digital e auxiliar no 
desenvolvimento dos jovens, o projeto também possibilita o acesso ao primei-
ro emprego, a obtenção de renda, a retenção do indivíduo na sua microrre-
gião e a aquisição constante de conhecimentos que podem garantir um bom 

12 Fábio Beneduce em entrevista à autora em 12 de março de 2013.
13 Fábio Beneduce em entrevista à autora, em 12 de março de 2013.
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futuro profissional. Fábio Beneduce afirma que em 2012 a Midiacom.net 
gerou renda a mais de 100 jovens numa das regiões mais pobres do Brasil14,15.

Para os fundadores, o impacto positivo na inclusão social laboral que 
esse negócio social traz para a população jovem de Aquiraz incentiva a bus-
ca por replicar seu modelo. Assim, existiria a transmissão de conhecimen-
tos, práticas e ferramentas de gestão para outros empreendedores sociais 
que teriam como meta a valorização dos jovens, especialmente daqueles 
que, via de regra, teriam poucas oportunidades de ser inseridos no âmbito 
laboral com crescimento econômico e profissional dentro de um mundo 
tecnológico, competitivo e globalizado.

O projeto social Midiacom e o negócio social Midiacom.net vêm 
quebrando paradigmas com a capacitação avançada de jovens vindos da 
escola pública, e sua organização produtiva gera oportunidades e renda 
para os próprios jovens.

Promoção da inclusão digital e social de 376 jovens por meio da 
oferta de qualificação profissional voltada para os fundamentos da 
computação gráfica e comunicação digital; educação profissional 
de 181 jovens por meio de capacitações técnicas em multimídia 
de alto nível, favorecidas pelo uso de tecnologias da informação e 
comunicação; e ocupação produtiva e permanência profissional 
[dentro do negócio social Midiacom.net] de 62 jovens no mercado 
de multimídia, com base em um plano de carreira no Projeto 
MídiaCom. (REVISTA PROJETO MIDIACOM, 2010, p. 21)

Com a finalidade do desenvolvimento humano e profissional de alto 
nível, algumas das empresas clientes entendem que utilizar esses serviços, além 
de atender suas necessidades de comunicação, está sendo um ato de respon-
sabilidade social porque gera renda e motivação na melhora dos recursos dos 
jovens que se encontram inseridos na formação e capacitação em tecnologia.

A divulgação boca a boca tem sido a maior e melhor propaganda para 
este negócio, especialmente porque neste ramo dos serviços há pouca oferta 
com boa qualidade e menor preço. Graças a isso a sua procura vem crescendo, 

14 Fábio Beneduce em entrevista à autora, em 12 de março de 2013.
15 REVISTA PROJETO MIDIACOM 2010. Aquiraz: Expressão, 2010. p. 21.
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mesmo que o Midiacom.net se encontre num estado pobre do Brasil, longe da 
capital e sem departamento comercial. Suas demandas vem de diversas locali-
dades, entre as mais frequentes, a região Sudeste do Brasil. Nesse sentido, para 
Midiacom.net, os clientes são os principais aliados de seu crescimento.

Percebe-se, assim, que as melhoras sociais geram retorno ao negócio 
social Midiacom.net, em especial trazendo credibilidade ao âmbito empre-
sarial, como é o caso da participação no Conselho Municipal da Criança 
e do Adolescente de Aquiraz (CMDCA); proporcionam visibilidade pelos 
eventos que participa, e as replicações sinalizam a possibilidade de expan-
são com consistência e posicionamentos geográficos múltiplos. Além disso, 
os serviços às outras instituições sociais sempre resultam em trocas de expe-
riência e aquisição de novos conhecimentos.

A ideia não é uma simples solução paliativa para geração de ren-
da momentânea e localizada; de fato, iniciativas como o negócio social 
Midiacom.net vêm romper um ciclo de ignorância e pobreza, no qual os 
jovens envolvidos têm sua vida transformada econômica e culturalmente, 
além de apresentar mudanças positivas em suas atitudes, e nas gerações 
posteriores.  Isso também reflete na sociedade de sua convivência, pois esses 
jovens tornam-se formadores de opinião, influenciando diretamente fami-
liares, amigos, vizinhos e colegas de escola.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A tela de fundo da NSE permite identificar, nas perspectivas asiáti-
ca, europeia, estadunidense e latino-americana que os empreendimentos 
sociais, abordados sob diversas terminologias, são respostas a processos 
tanto econômicos como sociais, em constante mudança e em especial 
como resgate dos valores da dimensão humana dentro da vida econômica.

Assim mesmo, a solidariedade entre indivíduos mobiliza a criação 
de diferentes empreendimentos com missões que, por sua vez, procuram 
ajudar na diminuição dos problemas sociais que afligem a sociedade como 
um todo. Mesmo se desenvolvendo em diferentes regiões e de acordo com 
seus próprios contextos econômicos, sociais, políticos, culturais e ambien-
tais, os empreendimentos sociais e negócios sociais têm a mesma premissa 
de buscar resolver problemas no seio social.
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Em contextos mais específicos, os empreendimentos sociais nos paí-
ses asiáticos que seguem os ensinamentos de Confúcio encontram suporte 
e ainda significativa dependência do Estado. Nesse sentido, a classificação 
mais comum é a das empresas sociais, similares às perspectivas europeia e 
dos Estados Unidos, que gerenciam serviços públicos com uma participa-
ção ativa da sociedade, mesmo que não muito decisiva nos procedimentos, 
porque ainda são deixados ao governo sempre que a hierarquia é um fator 
cultural ainda presente. Por outro lado, em países asiáticos que seguem 
outros preceitos éticos e morais, como Bangladesh e Índia, os empreendi-
mentos sociais mais notórios se baseiam nos conceitos desenvolvidos por 
Muhammad Yunus.

Na Europa se apresenta um intenso debate entre acadêmicos e 
gestores governamentais. Os gestores, influenciados por uma tradição 
cooperativa, associam o leque de empreendimentos sociais sob o con-
ceito de economia social. Entretanto, esse é um conceito muito amplo 
juridicamente e exclui instituições que redistribuem de forma explícita 
o eventual lucro entre os membros da organização, similar ao conceito 
dos negócios sociais.

Nesse sentido, os conceitos legais ficam estreitos, incentivando o 
debate acadêmico que procura organizar e dar crédito às transformações 
que organizações da sociedade civil vêm fazendo nas últimas décadas. No 
entanto, é importante realçar os ganhos legislativos que a União Europeia 
tem conseguido no ramo da economia social. Ainda que seja uma respos-
ta às crises da entrada do século, o fato de considerar a economia social 
como o marco legal para os empreendimentos sociais existentes na região 
demonstra a relevância que o assunto tem adquirido.

É importante considerar que o Reino Unido difere da União Europeia 
porque o crédito dos negócios sociais vindos dos ensinamentos de Yunus toma 
forma legal contextualizada a suas necessidades. Por exemplo, o Certificado 
de Empresa Social, único no planeta, é uma iniciativa real que reconhece, no 
Reino Unido, a forte participação da sociedade enquanto eixo de opinião e 
executora de pressão às organizações que ainda não perceberam as necessi-
dades humanas e ambientais como parte essencial da economia atual.

A perspectiva dos Estados Unidos difere da europeia porque a lógi-
ca econômica ainda condiciona a lógica social, sendo que as organizações 
privadas dedicadas à resolução dos problemas sociais são as que ganham 
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relevância dentro do debate acerca da criação do marco legal para as or-
ganizações sociais. Nesse contexto, a empresa social vai depender de um 
objetivo que viabilize projetos empresariais e atividades comerciais para 
manter uma agenda social. 

Dentro da perspectiva da América Latina e do Brasil, as estruturas 
sociais descentralizadas tornam-se intensamente participativas, constituin-
do-se como organizadoras da sociedade civil. Da mesma forma que nas 
outras regiões estudadas, também apresenta ampla e variada definição dos 
tipos de empreendimentos que a compõem, mas tem em comum que sur-
gem de iniciativas a favor da resolução de problemas de cunho social que 
não encontram soluções aparentes nem no Estado nem no setor privado 
tradicional. A economia solidária no Brasil representa diretrizes similares 
às trabalhadas pela economia social na Europa. De fato, pode-se dizer que 
ambas provêm da mesma corrente, da NSE, em que as questões sociais 
ganham relevância na economia nacional.

Os conceitos não são novos, mas organizados sob a base conceitual 
dos negócios sociais trabalhada pelo professor Yunus. Sua relação com o 
estudo de caso evidencia a existência desses empreendimentos mimetiza-
dos sob formas jurídicas que lhes permitam se legalizar e ganhar legitimi-
dade na economia tradicional. As iniciativas inovadoras desses empreen-
dimentos são variadas, como é comprovado pelo caso do Iteva, instituto 
criador do Midiacom.net e de oportunidades diversas, todas com foco no 
seio social em busca do desenvolvimento e melhora das condições de vida 
dos menos favorecidos.

A regulamentação e institucionalização dos empreendimentos so-
ciais, entre eles os negócios sociais, delimitam seus laços fracos e fortes, mas, 
em contrapartida, as forças que surgem de maneira endógena, ou seja, os 
atores como indivíduos, incentivam a mudança de normas e regras nas 
instituições que os regulam.

O principal desafio que os empreendimentos sociais têm, e em espe-
cial os negócios sociais, é ganhar marco jurídico que os legalize de acordo 
com seu paradoxo de autossustentabilidade e na geração de recursos.

A inclusão social permite, por sua vez, o acesso a uma vida digna, 
que, catapultada por empreendedores e gestores sociais na construção de 
negócios sociais, gesta a liberdade de escolha de indivíduos os quais a desi-
gualdade social condiciona a vida sem alternativa.
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Parte 1

Gestão de redes sociais virtuais

Maria Carolina Mirabella Belloque

Resumo
O objetivo deste artigo é identificar e apresentar conceitos-chave de gestão de redes 
sociais virtuais institucionais e relacioná-los com possíveis objetivos institucionais, 
pontuando diferentes formas de gestão no ambiente virtual. Adicionalmente, busca-
-se convergir essas diferentes estratégias de gestão das redes sociais virtuais com as 
estratégias de gestão de stakeholders, visão e missão estabelecidas pelas organizações. 
É relevante ressaltar que, para ampliar e fortalecer uma rede, é importante atingir 
outros níveis de relacionamentos por meio da conquista de compartilhamentos do 
próprio conteúdo por parte dos usuários e o uso de hashtags. Outras ferramentas 
como sites, chats e até telefone podem ser utilizados de forma complementar às 
redes sociais virtuais, a devida aproximação com stakeholders nos momentos opor-
tunos. Dessa forma, os passos apresentados para uma gestão adequada de redes so-
ciais virtuais são: conhecer seus stakeholders, definir os objetivos e produzir conteúdo 
interessante.

Palavras-chave: Gestão de redes sociais. Ambiente virtual. Marketing digital.

Abstract
The aim of  this article is to identify and present key concepts of  management of  
institutional virtual social network and list them with possible institutional goals, 
scoring different management forms in the virtual environment. In addition, it 
seeks to converge these different strategies of  management of  virtual social net-
works with stakeholder management strategies, vision and mission established by 
organizations. It is relevant to point out that, to enlarge and strengthen a network, 
it is important to reach other levels of  relationships through conquest shares of  own 
content for users and the use of  hashtags. Other tools such as websites, chats and 
even phone can be used as complementary actions to the virtual social networks, to 
establish the best approach with the stakeholders at the right time. Thus, the steps 
for proper management of  virtual social networks are: know your stakeholders, de-
fine the objectives and produce interesting content.

Keywords: Management of  social networks. Virtual environment. Digital marketing.
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INTRODUÇÃO

A rede é uma estrutura não linear, descentralizada, flexível, 
dinâmica, sem limites definidos e auto-organizável, isso gera um di-
nâmica na qual se estabelecem relações horizontais e de cooperação 
(TOMAEL; ALCARÁ; CHIARA, 2005). Dessa forma, compreende-se 
que a rede é uma estrutura não hierárquica por possibilitar o acesso 
direto entre todos os elementos que a compõem sem a necessidade de 
um intermediário. Outro aspecto é que não há um elemento superior 
que domine ou influencie na rede ou em parte de uma rede. Todos os 
elementos podem ter o mesmo grau de importância, conforme seu in-
teresse e participação. Essa caracterização da rede demonstra que essa 
é uma estrutura democrática. Em uma situação democrática, o poder é 
exercido pelo povo ou, como no caso de uma rede, o poder é exercido 
pelos elementos que a compõem. 

As redes sociais, por sua vez, podem ser definidas como “um con-
junto de participantes autônomos, unindo ideias e recursos em torno de 
valores e interesses compartilhados” (MARTELETO, 2001, p. 72). Essa 
definição de rede social não remete à ideia de virtual, as redes sociais se 
estabelecem naturalmente, entre grupos de pessoas que se relacionam 
com diferentes objetivos, porém em torno de uma mesma situação ou 
valor. As redes sociais sempre existiram no ambiente real.

Entretanto, com o surgimento das mídias sociais, diversas redes 
sociais se formaram e se expandiram no ambiente virtual. As mídias so-
ciais são aplicações para internet construídas com base nos fundamentos 
ideológicos e tecnológicos da Web 2.0, na qual a web é utilizada como 
uma plataforma que permite a criação e troca de conteúdo. Isso signifi-
ca que uma mídia social não apresenta qualquer tipo de conteúdo, este 
será gerado e compartilhado pelos seus usuários. As mídias sociais podem 
ter diferentes formatos, como blogs, compartilhamento de fotos, videologs, 
scrapbooks, e-mail, mensagens instantâneas, compartilhamento de músicas, 
crowdsourcing, entre outros.

As redes sociais no ambiente virtual são desenvolvidas para que 
sejam, cada vez mais, de fácil navegação e manipulação. Assim, todas 
as pessoas que possuem acesso a um computador, tablet ou celular co-
nectado à internet são rapidamente capazes de operacionalizar uma 
conta em uma rede social virtual. Porém, isso ocasiona uma situação em 
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que muitos usuários geram páginas institucionais sem ter conhecimen-
tos técnicos ou saber conceitos fundamentais de redes, atuando, muitas 
vezes, de modo ignorante em relação às formas de atingir os diferentes 
públicos e níveis de relacionamento.

Um exemplo que poderia ilustrar essa situação é o de um cabeleireiro. 
Qualquer pessoa pode pegar uma tesoura e cortar um cabelo. Parece uma 
tarefa muito fácil. Entretanto, quem não conhece as técnicas adequadas para 
fazê-lo e não possui prática obtém um resultado ruim. O resultado de um 
corte de cabelo malfeito é facilmente visível, mas o da gestão de uma rede so-
cial nem sempre será tão fácil de verificar. Para operacionalizar uma rede so-
cial existem importantes ferramentas que devem ser aplicadas na organização. 

AS RESTRIÇÕES NAS PUBLICAÇÕES EM REDES  
SOCIAIS VIRTUAIS

Um aspecto que dificulta o posicionamento das páginas nas redes 
sociais é a mídia patrocinada. Pressupõe-se que as redes sociais virtuais, as-
sim como as estabelecidas em ambiente real, sejam também democráticas, 
uma situação na qual os elementos envolvidos tenham a mesma condição 
de alcance. Entretanto, os gestores das plataformas mostram gratuitamente 
apenas uma pequena parte daquilo que é publicado nas redes em páginas 
institucionais. Esse alcance não pago é chamado de “alcance orgânico”.

Segundo Bleier (2014), em artigo publicado no jornal O Globo, um 
estudo realizado sobre a rede social Facebook mostra que:

O alcance orgânico vem caindo nos últimos anos e “tende a zero”. 
As restrições começaram em 2012, quando a rede social limitou o 
alcance em 16% do total de fãs de uma página. Em dezembro de 
2013, o percentual foi reduzido ainda mais. Em fevereiro de 2014, 
análise aponta que apenas 6% recebem as postagens, sendo que em 
páginas com mais de 500 mil “likes” o índice é de 2%.

O Facebook é a maior rede social virtual que existe, e a companhia 
ainda possui o controle de outras redes, como o Instagram e o WhatsApp. 
Dessa forma, as condições impostas sobre as publicações nas demais redes 
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tendem a seguir o que é estabelecido pela principal, mas com algumas varia-
ções que se dão de acordo com sua popularidade. 

O que o Facebook mostra é diferente para cada usuário. Isso ocorre de 
acordo com a afinidade dada pela relação entre página e utilizador: comentá-
rios, curtidas, cliques em imagens ou links. Conforme o usuário interage com 
as publicações de uma página, as futuras publicações dessa página terão maior 
peso e poderão aparecer na linha do tempo desse usuário com maior frequência.

Essa frequência de aparição na linha do usuário é dada de acordo com 
o que é chamado de algoritmo, pelo qual cada tipo de interação exerce uma 
influência ou determinado peso. O que exerce mais influência são os compar-
tilhamentos de uma publicação, seguidos pelos comentários, as curtidas e os 
cliques nas publicações. Outro aspecto relevante para a aparição das publi-
cações de uma página é o tempo. De acordo com esse critério, as publicações 
mais recentes são mais relevantes que as mais antigas. No caso do Instagram, 
as fotos que aparecem primeiro são sempre as mais curtidas.

Toda essa influência pode ser considerada benéfica ao ser analisada 
pelo viés do usuário, mas, ainda assim, a proporção de publicações a que ele 
terá acesso organicamente ainda é muito pequena, mesmo considerando as 
páginas pelas quais o usuário apresenta maior interesse de acordo com o al-
goritmo. Isso ocorre para que boa parte do espaço na linha do tempo fique 
disponível para as publicações pagas. Aqui, novamente, deve ser questionado o 
aspecto democrático dessa rede.

Além da própria limitação imposta pelas redes sociais, outro aspecto 
que limita as interações e, principalmente, as mensagens enviadas, é a prática 
de spam. “Spam” é um termo de origem inglesa cujo significado designa uma 
mensagem eletrônica recebida, mas não solicitada pelo usuário. O conteúdo de 
um spam é normalmente uma mensagem publicitária que tem o objetivo de 
divulgar os serviços ou produtos de alguma empresa a uma grande massa de 
usuários por meio eletrônico.

Uma mensagem não deveria incomodar o usuário. Quando isso ocor-
re, a mensagem pode ser considerada um spam e, portanto, é indesejada. A 
diferença entre a mensagem desejada e a indesejada pode ser estabelecida pelo 
conteúdo e pela quantidade. Dessa forma, gestores de páginas em redes sociais 
acabam praticando spam sem ao menos perceber que o estão fazendo. Isso 
ocorre por meio de interações com mensagens individuais, com o excesso de 
publicações de um mesmo conteúdo e o excesso de propaganda.
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Os usuários das redes possuem ferramentas para bloquear esse tipo de 
conteúdo e, conforme o recebem em grande quantidade, acessam as confi-
gurações de suas contas e desativam o recebimento. Dessa forma, o usuário 
passa a não receber mais qualquer mensagem de quem foi bloqueado. Nessa 
situação, a restrição não é apenas parcial, e sim total. O gestor da página perde 
completamente o acesso ao usuário. A outra opção é deixar de seguir uma 
determinada página. 

DEFINIÇÃO DE ESTRATÉGIAS INSTITUCIONAIS NAS 
MÍDIAS SOCIAIS

Nesse contexto, em que as redes sociais virtuais são de fácil acesso 
e operacionalização, mas muitos não possuem conhecimentos para obter 
resultados positivos e as publicações são restritas tanto pelos gestores das 
plataformas quanto pelos próprios usuários, apresentam-se, a seguir, alguns 
conceitos para que as redes sociais virtuais sejam mais bem gerenciadas. 

O primeiro que se sugere é o mapeamento de stakeholders. Trata-se de 
uma “técnica para a identificação e priorização dos detentores de interesse, 
e é uma poderosa ferramenta de diagnóstico” (SAVITZ, 2007, p. 181). 

Figura 1. Modelo de mapeamento de stakeholders.

 
Externo

Cadeia de valor

Interno

Stakeholders externos, sem
ligação direta com a 
organização: membros da 
comunidade, órgãos do 
governo, mídia etc.

Stakeholders internos:
funcionários, gestores,
voluntários etc.

Cadeia de valor: com ligação
direta com a organização:
assistidos, fornecedores etc.

Fonte: Savitz, 2007.
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No modelo de mapeamento de stakholders de Andrew Savitz (2007), 
apresendo da Figura 1, os stakeholders podem ser classificados como inter-
nos, que são os empregados, gestores, acionistas e voluntários; a cadeia de 
valor, que são os stakeholders externos com ligação direta com a organiza-
ção: os clientes, fornecedores, sindicatos, parceiros; e como externos, que 
não têm uma ligação direta com a organização: governo, mídia, membros 
da comunidade.

O mapeamento de stakeholders deve ser realizado com o maior grau 
de detalhamento possível. Por exemplo, além de apontar os funcionários 
como stakeholders internos, deve-se verificar questões específicas sobre eles: 
Quem são? Quantos são? No caso da cadeia de valor – stakeholders que não 
possuem ligação direta com a organização –, há uma enorme quantida-
de de grupos, por exemplo, vizinhos, organizações não governamentais e 
concorrentes. 

Como as redes sociais virtuais apresentam um grande alcance, é 
possível que membros da maioria desses grupos de interesse sejam atin-
gidos pela rede. Portanto, a relevância de se realizar o mapeamento dos  
stakeholders a fim de identificar com quem a organização está se relacionan-
do por meio das redes sociais.

A partir do mapeamento dos stakeholders é possível compreender 
com quais públicos a organização se relacionará. Como existem redes 
sociais virtuais direcionadas para determinados grupos sociais, o pró-
ximo passo, derivado do mapeamento, é definir em quais redes a or-
ganização atuará. Por exemplo, se a organização busca intensificar seu 
relacionamento com uma linguagem jovem, uma rede indicada seria 
a Snapchat. Trata-se de uma rede amplamente acessada pela camada 
mais jovem dos usuários, com linguagem e dinâmica versáteis. O gran-
de diferencial dessa rede é o fato de que as mensagens ficam disponíveis 
apenas por alguns segundos, e logo em seguida são automaticamente 
excluídas. Isso aumenta o grau de privacidade da rede. Caso a interação 
seja mais focada em grupos de profissionais e executivos, a rede mais 
indicada seria a LinkedIn, nela estão cadastradas empresas e profissio-
nais com o objetivo de trocar conteúdo profissional. Uma possibilidade 
é a organização escolher diversas redes, porém deve-se atentar para a 
diferença de usuários e de conteúdo e realizar a interação adequada 
para cada uma.
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O próximo conceito que deve ser trabalhado, que também está 
fortemente ligado à escolha de qual rede social será utilizada, é a defi-
nição dos objetivos da organização nas redes sociais. A sugestão é que 
se utilize da própria missão e visão estabelecidas, a fim de criar sinergia 
entre as ações. A visão é um retrato do que a organização pretende ser 
e, em termos amplos, do que pretende realizar. A missão é mais especí-
fica que a visão, apresenta os negócios nos quais a organização atua ou 
pretende atuar (HITT; IRELAND; HOSKINSSON, 2008).

Essa seria uma análise inicial a ser considerada na definição dos ob-
jetivos da organização nas redes sociais. Entretanto, também devem ser 
observados a estratégia de marketing da organização e os objetivos de curto 
prazo apresentados no planejamento estratégico para que a comunicação 
realizada nas redes tenha sinergia com o planejamento proposto para a 
organização e, portanto, com suas metas.

As redes sociais podem ser uma ferramenta que ajude a organização 
a cumprir sua missão e atingir sua visão. Entretanto, outros objetivos mais 
simples podem ser considerados inicialmente. Por exemplo: apenas desen-
volver novos relacionamentos, obter mais seguidores, realizar promoções e 
interagir com os stakeholders. 

Outra resposta aos desafios apresentados no início do texto trata da 
forma adequada de se divulgar mensagens publicitárias. Uma caracterís-
tica do social media marketing é trabalhar como marketing de relacionamen-
to: o objetivo principal é criar, em primeiro lugar, um ponto de contato 
com seus clientes em potencial, para só depois introduzir, de forma muito 
sutil, a mensagem publicitária. Pois, como colocado anteriormente, caso 
a quantidade de mensagens publicitárias passe de um limite aceitável pelo 
usuário, a página poderá ser considerada como fonte de spam.

Uma estratégia de marketing nas mídias sociais não pode ser ba-
seada apenas em mensagens promocionais, mas na criação de laços de 
relacionamento e confiança, além da geração e compartilhamento de 
conteúdo. A página poderá realizar divulgações promocionais, entre-
tanto, a quantidade de postagens com esse objetivo deve ser significati-
vamente inferior às postagens de conteúdo livre de propaganda.

Existem ferramentas adequadas para apenas vender e divulgar. 
Essas são as contas de lojas virtuais, nas quais os produtos são vendi-
dos diretamente. Ou mesmo sites de lojas virtuais e a veiculação destes 
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em outros sites de compras, como o Buscapé, Mercado Livre e OLX. 
Outra opção recomendada é a compra de publicações patrocinadas. 
Nesse caso, o usuário tem consciência de que a finalidade da página é 
comercial e não o compartilhamento de conteúdo, e, portanto, não se 
sente enganado.

Apesar de o objetivo das organizações na maioria das vezes ser 
comercial, não se pode descartar a possibilidade de ter um canal de 
relacionamento com seus stakeholders, com o intuito de estreitar laços 
e difundir conteúdos relacionados ao negócio. Isso demonstra a im-
portância de a organização atuar em diferentes redes, com diferentes 
objetivos.

A manutenção de uma rede sem objetivos diretamente comerciais 
pode parecer um investimento sem retorno. Mas o retorno é inicialmen-
te intangível, e ao longo do tempo os resultados poderão ser percebidos, 
pois a organização contará com um forte apoio para manter o relacio-
namento com os amigos, com os seguidores. Manter contato, manter 
o vínculo, oferecer notícias e conteúdo agradável de receber no dia a 
dia. Uma forma de conhecer pessoas novas, conquistar novos amigos, 
novos seguidores e possíveis participantes de eventos e, sutilmente, até 
divulgar ações, vender produtos e serviços.

OS DIFERENTES NÍVEIS DE RELACIONAMENTOS 

Outro aspecto relevante que deve ser considerado por gestores de 
páginas institucionais em redes sociais virtuais é o nível de alcance na 
rede. Pode-se considerar que todos os seguidores de uma página são o 
nível primário de sua rede, e que os contatos diretos desses seguidores, 
indivíduos que não são seguidores da página, são o nível secundário. 
O nível terciário, por sua vez, seriam as relações diretas dos elemen-
tos do nível secundário, que também não seguem a página, e assim 
sucessivamente. 
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Figura 2. Níveis de relacionamentos nas redes sociais.

Fonte: Google imagens.

A fim de buscar novas conexões, uma página deve atingir outros ní-
veis da rede, além de seus próprios seguidores. Isso pode ocorrer de diferen-
tes formas: a primeira, por meio do compartilhamento do conteúdo da pá-
gina, por parte do seu seguidor. Para isso, o conteúdo deve ser interessante 
e agradável, algo que os seguidores sintam vontade de mostrar para outras 
pessoas. Outra opção é nosso seguidor fazer um post sobre osso produto ou 
serviço, isso passa mais credibilidade à imagem da organização, e, portanto, 
o post do nosso amigo sobre nós vale mais do que nosso próprio post.

É importante lembrar que todas as conexões da rede podem se 
tornar conexões diretas, o que caracteriza a rede como uma estrutura 
não hierárquica. Na Figura 2 apenas foi ilustrada uma possibilidade 
de níveis de relacionamentos de forma organizada, mas em uma rede 
certamente existem outras conexões entre os diferentes níveis. Portanto, 
quando uma conexão dos níveis secundário ou terciário passa a seguir 
a página, ela também passa a ser uma conexão primária, fortalecendo e 
ampliando a rede da organização.
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O uso de hashtags é mais uma maneira de atingir os outros níveis da 
rede. Hashtag é uma marcação feita com o símbolo “#” seguido de uma 
palavra. Todas as publicações com uma mesma hashtag serão agrupadas e 
apresentas em ordem cronológica aos usuários. Dessa forma, os usuários po-
dem navegar por uma determinada hashtag, ou seja, determinado assunto. 

Um exemplo é a hashtag “#rio2016”. Ao entrar nesse link o usuá-
rio poderá visualizar todas as publicações sobre os Olimpíadas do Rio de 
Janeiro em determinada rede social, cada uma com o seu perfil. No caso do 
Instagram, o usuário navegará por meio de fotos; no caso do Twitter, por 
meio de opiniões e notícias. Portanto, se uma página faz uma publicação 
sobre Rio 2016 e utiliza a hashtag adequada, ela alcançará usuários que não 
são necessariamente seus seguidores. 

É importante lembrar que uma hashtag deve ser simples e bem visitada. 
A organização pode lançar uma hashtag própria, mas ela também deve apare-
cer entre as hashtags utilizadas por outros usuários, as que são mais populares. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este capítulo apresentou o mapeamento de stakeholders, a definição de 
objetivos com base na visão e missão da organização e, na estratégia de marke-
ting, o uso de hastags e de conteúdo interessante, para que seja compartilhado de 
forma viral, como ferramentas para gerir páginas institucionais em redes sociais.

Apesar de terem sido defendidas ações para um crescimento 
orgânico, também é valorizado o investimento em mídia patrocinada nas 
redes sociais virtuais. Trata-se de uma estratégia inteligente diante da res-
trição das publicações apresentada no texto. 

Segundo Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010): “Sempre que ocor-
rem mudanças no ambiente macroeconômico, o comportamento do con-
sumidor muda, o que provoca mudança no marketing”. Desde o surgi-
mento e crescimento das redes sociais virtuais, foi possível verificar uma 
grande mudança no comportamento das pessoas e das organizações. Essas 
mudanças contribuíram para a transformação do marketing. 

Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010) explicam que é a fase na qual em-
presas mudam da abordagem centrada no consumidor para a abordagem 
centrada no ser humano, e na qual a lucratividade tem como contrapeso a 
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responsabilidade corporativa. Trata-se do chamado “marketing 3.0”. Isso 
significa que os consumidores na condição de usuários das redes esperam 
uma atuação mais verdadeira e responsável das organizações, e as redes 
sociais virtuais são o canal perfeito pelo qual eles passaram a cobrar isso.

Dessa forma, uma recomendação fundamental para a comunicação 
nas redes sociais virtuais, e que extrapola as fronteiras do virtual, é a hu-
manização do atendimento. As relações humanas não podem ser reduzidas 
em função das relações virtuais. Por trás de páginas, perfis e máquinas, 
existem pessoas, e isso deve ser valorizado.

Mesmo que a organização possua uma atuação muito bem-sucedida 
nas redes sociais virtuais, não se pode deixar de fazer outros tipos de contatos 
humanos com seus stakeholders. Dessa forma, seguem algumas recomenda-
ções de relacionamento humano que podem ser associadas às ações digitais:

• Não deixe de ligar, encontrar e convidar o seu contato.
• Vincule o pessoal ao virtual.
• Assine o seu nome em e-mails e mensagens.
• Avise que vai fazer um convite para um evento utilizando uma 

rede social.
• Avise que fará contato utilizando uma rede social.

Assim como o marketing sofreu grandes mudanças com o cres-
cimento das redes sociais virtuais, outras novas e grandes mudanças já 
estão alcançando a sociedade e as organizações. O lançamento do jogo 
Pokémon GO apresenta uma situação na qual as pessoas operam com a 
chamada “realidade aumentada”. O aplicativo sobrepõe os monstrinhos 
ao espaço real. Essa tecnologia era buscada por muitas companhias até 
então, e com ela é possível trazer elementos virtuais para o mundo real, 
expandindo a experiência do jogador para fora do computador.

Pode-se imaginar que a expansão dessa tecnologia, envolvendo 
as redes sociais, novamente mudará as “regras do jogo”. Outras formas 
de interação das organizações com seus stakeholders, novas formas de 
consumo, novas formas de ativismo social. Muito se pode imaginar, mas 
regras básicas, como conhecer seus stakeholders, definir seus objetivos, 
produzir conteúdo interessante e lembrar que os usuários são seres hu-
manos, sempre serão pertinentes.
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Resumo
Este artigo busca investigar o mercado de trabalho dos portadores de deficiência e a rede 
de relações formada por um grupo de deficientes visuais. A base teórica utilizada foi 
“redes sociais”. A pesquisa foi realizada em uma instituição de ensino superior – Alfa – 
de São Paulo e tem uma abordagem qualitativa. O teste sociométrico foi utilizado para 
verificar as relações interpessoais entre os deficientes visuais, concentrando-se no critério 
de proximidade. Os resultados apontam que a contratação ocorre por causa das sanções 
estabelecidas pela lei, e que a oportunidade de emprego trouxe sentimentos positivos 
para os contratados, apesar de os relatos indicarem atividades sem exigências intelectuais. 
Com isso, a qualificação é algo que precisa ser incentivado para o acesso a empregos 
melhores, pois poucos entre os contratados possuem ensino superior. Além disso, perce-
be-se a necessidade do fortalecimento das redes de relações entre os deficientes visuais 
para que eles possam alcançar mais benefícios, das organizações da sociedade civil e do 
desenvolvimento de parcerias para promoção das políticas sociais.

Palavras-chave: Sociometria. Redes sociais. Políticas sociais.

Abstract
This paper aimed to investigate the labor market for disabled workers and the visual 
impaired social network. The theoretical basis used was social networks. The research 
was conducted in a higher education institution – Alfa – in São Paulo and it had a qual-
itative approach. The sociometric test was used to verify the interpersonal relationships 
among the visually impaired, focusing on the proximity criterion. The results indicate 
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that hiring occurs because of  the sanctions established by law, and that the employment 
opportunity brought positive feelings for the people hired, despite the reports indicating 
activities without intellectual demands. Thereby, the qualification must be encouraged 
to permit the access of  better jobs, because just a few of  the hired people have higher 
education. Furthermore, it was observed the need of  strengthening the social networks 
for the visual impaired, so they can achieve more benefits, the importance of  the civil 
society organizations and the development of  partnerships for promoting social policies.

Keywords: Sociometry. Social Networks. Social Policies.

INTRODUÇÃO

A década de 1980 foi um marco para a questão social no Brasil. 
Nesse período o país passou por processos democratizantes que culmina-
ram com a Constituição Federal de 1988.  Esta tem como cerne o estabele-
cimento da universalização dos direitos sociais. Dessa forma, o arcabouço 
jurídico estabelece a configuração de um estado social de direito, cujo pres-
suposto é garantir o direito a todo e qualquer cidadão brasileiro. 

Assim, torna-se obrigação do Estado cumprir o papel de formular 
as políticas sociais focadas na redução da desigualdade e no enfrentamento 
da exclusão social, quer seja devido a renda, quer seja devido ao fato de 
um indivíduo pertencer a um grupo social que representa uma “minoria”. 

Nessa perspectiva, as políticas sociais passam a ser formuladas como 
direito dos cidadãos e dever do estado, conforme define a Constituição 
de 1988. O objetivo é chegar a uma distribuição mais equitativa da 
riqueza, em que os mais pobres, como sujeitos, busquem fazer seus 
direitos de cidadãos valerem. Isso traz, implicitamente, a construção 
de uma cidadania que deve resultar em novas relações entre Estado 
e sociedade. (JUNQUEIRA, 2006, p. 199)

Cabe salientar que se utiliza o termo “minoria” para se referir aos 
grupos da sociedade que se situam em uma posição de exclusão, ou seja, 
aqueles grupos em uma condição marginal na sociedade. Portanto, é ne-
cessário desenvolver políticas públicas de inclusão social. Essas minorias 
são representadas pelas mulheres, crianças, idosos, pobres, negros, índios, 
portadores de deficiências, entre outros.
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De acordo com o Censo de 2010 (INSTITUTO BRASILEIRO 
DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010), 23,9% da população de-
clararou algum tipo de deficiência, o que equivale a 45.606.048 pessoas, 
das quais 38.473.702 moravam nas áreas urbanas e 7.132.347 nas áreas 
rurais. Na cidade de São Paulo, um total de 3.593.087 pessoas decla-
raram possuir algum tipo de deficiência, o que equivale a 31,93% da 
população da cidade (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA 
E ESTATÍSTICA, 2010). A deficiência visual foi a que teve uma con-
tagem maior de pessoas, representando cerca de 20% da população 
paulistana. Detalhadamente, esse número indica que a maior parte – 
84,81% ou 1.928.988 pessoas – declarou ter alguma dificuldade para 
enxergar; 12,86% – 292.410 mil – declararam possuir grande dificulda-
de para enxergar; e 2,33% – 53.068 mil – declararam não enxergar de 
modo algum.

A partir dos dados, infere-se que um grande percentual da 
população possui algum tipo de deficiência visual. Dessa forma, há 
a necessidade de políticas públicas que permitam a inserção des-
sas pessoas no mercado de trabalho. Nesse sentido, a Lei Federal 
nº 8.213/91, artigo 93 (BRASIL, 1991), prevê cotas para empresas 
que contratarem acima de cem funcionários portadores de deficiên-
cia. De forma compulsória ou não, elas passam a desempenhar um 
papel importante nesse processo de inclusão. Assim, promove-se a 
articulação entre diversos setores para a implementação das políticas 
públicas e para a resolução dos problemas sociais. Nessa nova dinâ-
mica, prevê-se uma maior participação das organizações, sejam elas 
públicas ou privadas. 

A articulação dessas instituições e pessoas constitui redes sociais 
em torno de uma ideia-força que possibilita enfrentar os problemas 
sociais. Essa inter-relação de pessoas e organizações permite um 
olhar diferente sobre os problemas sociais, cuja complexidade 
é crescente e não pode ser encarada apenas da ótica de uma 
política, mas da integração de diversas políticas sociais, em uma 
perspectiva intersetorial. Isso permitirá compreender e identificar 
soluções que possibilitem à população uma vida com qualidade. 
(JUNQUEIRA, 2006, p. 202)
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Diante disso, percebe-se que a inclusão de pessoas com algum tipo 
de deficiência na sociedade é importante para garantir os direitos sociais 
estabelecidos pela Constituição de 1988. Uma das formas de fazer essa 
inclusão é permitindo o acesso ao mercado de trabalho, que possibilita a 
inserção na sociedade e garante o direito de cidadania, promovendo maior 
autonomia das pessoas que se enquadram nesse grupo.

Nesse sentido, este artigo tem como objetivo investigar o mercado de 
trabalho dos portadores de deficiência e a rede de relações formada por um 
grupo de deficientes visuais. Para tanto, o trabalho se divide em cinco par-
tes. A primeira faz um breve histórico das políticas públicas voltadas para 
a inclusão social dos deficientes visuais. A segunda discute o referencial 
teórico, que fundamenta a pesquisa com foco em redes sociais. A terceira 
descreve a metodologia utilizada, que se caracteriza por ter uma aborda-
gem qualitativa. A quarta faz uma análise dos dados coletados. E, por fim, 
as considerações finais, que enfatizam a importância das redes sociais, das 
políticas de inclusão social e das organizações sem fins lucrativos que ofere-
cem serviços para o grupo pesquisado.

Escorços de políticas de inclusão social 
Provavelmente, o marco das políticas de inclusão social no mundo 

foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos (ORGANIZAÇÃO DAS 
NAÇÕES UNIDAS, 1948), que possui em seu artigo 1º a seguinte resolu-
ção: “Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São 
dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras 
com espírito de fraternidade”. Acredita-se que essas palavras referem-se ao 
direito de inclusão de todo e qualquer grupo étnico, religioso, sexual, eco-
nômico, político ou social, pois todos são iguais em dignidade e direitos. Os 
grupos marginalizados de cada sociedade devem também ser integrados 
com acesso aos direitos garantidos pela Constituição de seu país. 

Não obstante esse marco dos direitos humanos – que ainda hoje 
guia grande parte das constituições de diversos países – há a Declaração 
dos Direitos das Pessoas Deficientes (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 
UNIDAS, 1975), que busca assegurar os direitos a esse grupo particular 
da sociedade. Esse documento descreve, em seu artigo 1º, que o termo 
“pessoas deficientes refere-se a qualquer pessoa incapaz de assegurar por 
si mesma, total ou parcialmente, as necessidades de uma vida individual 
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ou social normal, em decorrência de uma deficiência, congênita ou não, 
em suas capacidades físicas ou mentais”. Já no artigo segundo tem-se que:

As pessoas deficientes gozarão de todos os direitos estabelecidos a 
seguir nesta Declaração. Estes direitos serão garantidos a todas as 
pessoas deficientes sem nenhuma exceção e sem qualquer distinção 
ou discriminação com base em raça, cor, sexo, língua, religião, 
opiniões políticas ou outras, origem social ou nacional, estado de 
saúde, nascimento ou qualquer outra situação que diga respeito 
ao próprio deficiente ou à sua família. (ORGANIZAÇÃO DAS 
NAÇÕES UNIDAS, 1975)

De acordo com a Declaração em questão, todos os países signatários 
deveriam assegurar, através de leis, políticas e programas, a participação dos 
deficientes nas diversas esferas da sociedade, bem como reforçar a proibição 
da discriminação desses cidadãos. Assim, os Estados deixam de considerá-
-los como objetos de caridade e os tornam sujeitos de direitos e deveres. 

O Brasil, como signatário dos acordos e convenções, promoveu tal 
princípio em sua Constituição Federal (BRASIL, 1988), no caput de seu 
artigo 5o, o princípio da igualdade. Nele está expresso que “todos são iguais 
perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos bra-
sileiros e aos estrangeiros, residentes no País, a inviolabilidade do direito 
à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”. Guiado 
por esse mesmo princípio, foi instaurada a Lei Federal nº 7.853 (BRASIL, 
1989), em 24 de outubro de 1989, que estabelece como responsabilidade 
do Estado assegurar às pessoas com deficiência os direitos básicos (saúde, 
educação, trabalho, lazer e previdência social). Para desenvolver essa ação, 
tal lei institui a criação da Coordenadoria Nacional para Integração da 
Pessoa com Deficiência (CORDE). Dez anos depois, o Decreto nº 3.298/99 
(BRASIL, 1999) consolidou os esforços de inclusão social dos cidadãos com 
deficiência, dispondo juridicamente sobre os conceitos e os parâmetros de 
deficiência. O artigo 93 prevê ainda a proibição de qualquer ato discrimi-
natório quanto ao salário ou critério de admissão. 

Nessa mesma direção, em 2008, o Brasil ratificou a Convenção 
sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, adotada pela ONU, e em 
2009 aprovou o Decreto do Poder Executivo nº 6.949/09 (BRASIL, 



156

Redes de relações de deficientes visuais no mercado de trabalho

2009), que tem força de Emenda Constitucional e estabelece a Política 
Nacional para a Pessoa com Deficiência. Uma medida mais recente foi a 
aprovação, no Senado Federal, do Projeto de Lei nº 40/2010 (BRASIL, 
2010), aprovada em 3 de abril de 2012, que dispõe sobre a redução do 
tempo de contribuição e de idade para a aposentadoria dos trabalhado-
res portadores de deficiência (SILVA; SILVA, 2013).

Uma das formas encontradas para que o processo de inclusão se 
realize de maneira mais digna e plena, foi a Lei Federal nº 8.213/91, que 
prevê cotas para portadores de deficiência no mercado de trabalho. Essa 
lei dispõe que as empresas que possuem de cem a duzentos funcionários 
devem reservar, obrigatoriamente, uma cota de 2% de suas vagas para pes-
soas com deficiências, podendo ser físicas, visuais, auditivas ou mentais. 
Para aquelas que possuem de duzentos a quinhentos funcionários, a cota 
reservada é de 3%, e para aquelas que possuem de quinhentos a mil fun-
cionários, a cota é de 4%. Para as que têm mais de mil funcionários, a cota 
passa a ser de 5%. 

A lei instituiu também a declaração dos empregados portadores de 
alguma deficiência na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). Esse 
é um documento apresentado anualmente por todo estabelecimento que 
possui trabalhadores com algum vínculo empregatício no país, e que traz 
informações quanto à empregabilidade, regime de trabalho, grau de instru-
ção, ocupação e nacionalidade dos trabalhadores. 

Diante do exposto, observa-se que já existe um conjunto de políticas 
sociais com o objetivo de inclusão das pessoas com deficiência no mercado 
de trabalho. Porém, ainda é preciso acompanhar de que forma essas políti-
cas estão sendo implementadas, pois nem sempre estar empregado significa 
inclusão. A oferta de postos de trabalho que exijam nível de qualificação 
e mudança de comportamento dos empregadores são pontos deficitários 
que necessitam de atenção, e que refletem a alta rotatividade presente nesse 
mercado. 

Redes sociais
O conceito de redes sociais tem sido vinculado ao fenômeno as-

sociativo gerado pelos avanços tecnológicos e pela propagação das mí-
dias sociais, bem como pelos contextos histórico, político, econômico 
e cultural resultantes das transformações sociais. Porém, o conceito de 
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redes sociais não se restringe a esse entendimento, mas sim a “qualquer 
conjunto de atores (indivíduos, organizações, empresas, nações etc.) que 
apresentem relações entre si” (SILVA; ZANATA JR., 2011-2012, p. 117).

Nessa mesma linha de entendimento, Junqueira (2006, p. 94) defi-
ne o conceito de redes sociais “como um conjunto de nós conectados em 
que estes nós podem ser pessoas, grupos ou outras unidades, e as ligações 
podem ser simétricas ou assimétricas. […] O pressuposto básico é o das 
relações, da interação entre as unidades”.

Portanto, o foco se concentra nas relações sociais, pois entende-se 
que estas são determinantes para o comportamento individual e grupal e, 
portanto, é o que estabelece a estrutura social. Dessa forma, só faz sentido 
analisar o ator inserido no contexto de suas relações. Para corroborar com 
essa ideia, Mizruchi (2006) diz que: 

O princípio básico da análise de redes é que a estrutura das relações 
sociais determina o conteúdo dessas relações. Os teóricos das redes 
rejeitam a noção de que as pessoas são combinações de atributos, 
ou de que as instituições são entidades estáticas com limites 
claramente definidos […], para os teóricos de redes, seria a matéria 
principal da vida social: as redes concretas de relações sociais, 
que ao mesmo tempo incorporam e transcendem organizações e 
instituições convencionais. (MIZRUCHI, 2006, p. 73)

Assim, a interação e os vínculos são pontos fundamentais para o 
entendimento de redes sociais, pois é por meio deles que a teia das relações 
forma o complexo emaranhado de ligações. 

Os estudos de redes sociais têm sido realizados em diferentes áreas, 
o que dificulta estabelecer um consenso em relação às origens dos estudos 
(JUNQUEIRA, 2006; LOPES; BALDI, 2009). Mizruchi (2006) distingue 
diferentes raízes com distintas perspectivas teóricas que deram início ao 
estudo de redes. São eles: a sociometria, desenvolvida pelo psiquiatra Jacob 
Levy Moreno, que busca representar graficamente as relações interpes-
soais; os trabalhos desenvolvidos na antropologia pelos britânicos Elizabeth 
Bott e J. Clyde Mitchell; e o estruturalismo francês de Lévi-Strauss e seus 
desdobramentos advindos da sociologia estrutural, com os trabalhos de 
Durkheim, Marx e Simmel.
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Moreno é o principal representante dos estudos da sociometria, con-
ceito que data de 1923 com a publicação de seu livro Das Stegreiftheater. Um 
de seus fundamentos é o foco nos sujeitos, sem esquecer sua relação com 
o todo (estrutura social). Os estudos se concentram no indivíduo, porém 
não de forma isolada, já que o estudo só faz sentido quando o indivíduo é 
analisado imbricado no seu meio e nas suas relações.

A sociometria começa, praticamente, logo que nos colocamos na 
posição de estudar, concomitantemente, a estrutura social como um 
todo e suas partes. Isto foi impossível fazer enquanto o problema do 
indivíduo ainda era visto como preocupação principal, junto com 
sua relação e seu ajustamento ao grupo. Uma vez que a estrutura 
social completa pudesse ser vista como totalidade, poderia ser 
estudada em seus pequenos detalhes. Podemos, assim, descrever 
fatos sociométricos (sociometria descritiva) e levar em consideração 
a função das estruturas específicas, o efeito de algumas partes sobre 
outras (sociometria dinâmica). (MORENO, 1994, v. 1, p. 158)

Percebe-se que está no cerne do seu pensamento a ideia de rede, pois 
há o pressuposto de que os átomos sociais se unem a outros formando uma 
teia de relações. Outra característica apontada é a de que o indivíduo e seu 
poder de influenciar o grupo torna-se diluído na rede de relações, portanto, 
o comportamento individual é resultado da estrutura social. 

Enquanto certas partes destes átomos sociais parecem permanecer 
encerradas entre indivíduos participantes, algumas unem-se a outras 
partes de outros átomos sociais e estes unem-se a outros, novamente, 
formando correntes complexas de inter-relações que são chamadas, 
em termos de sociologia descritiva, redes sociométricas. Quanto mais 
antiga for a rede e quanto mais ela se espalhar, menos a contribuição 
individual parece significativa. (loc. cit.)

Granovetter (2009) aponta que uma das questões centrais da teoria 
social é a influência das relações sociais no comportamento das pessoas e 
das instituições. Entretanto, segundo o autor, as concepções existentes – a 
supersocializada e a subsocializada – não são suficientes para explicar o 
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fenômeno, por isso ele apresenta o conceito de embeddedness ou imersão so-
cial. O autor ainda aponta que os modelos “idealizados” suprimem a força 
e a fraude, bem como a má-fé. 

Portanto, Granovetter defende a ideia de imersão das relações inter-
pessoais, ou seja, ele se apoia no argumento de que o comportamento – não 
apenas no âmbito econômico, apesar de sua análise se fundamentar nessa 
esfera – está imerso em relações sociais que se baseiam na confiança e evitam 
a ocorrência da má-fé. Assim, sua proposta seria uma forma de suplantar a 
“falha” dos dois extremos observados nas concepções sub e supersocializada.

No artigo “The Strength of  Weak Ties”, Granovetter (1973) focaliza 
sua argumentação na importância dos laços fracos para as redes sociais, 
ponto não abordado pelos outros estudos. Por “força” o autor refere-se à 
“combinação da quantidade de tempo, a intensidade emocional, a proximi-
dade e a reciprocidade que caracteriza o laço” (GRANOVETTER, 1973, 
p. 1361). Nesse artigo, ele apresenta a ideia de que os laços fortes acontecem 
entre um grupo restrito, e a informação circula intragrupo, portanto, há 
pouca possibilidade de novas oportunidades aparecerem, já que os atores 
da rede têm acesso às mesmas fontes. Por sua vez, os laços fracos possibi-
litam, por meio das pontes, o acesso a outras informações que circulam 
intergrupos.

Para fundamentar seus argumentos, Granovetter (1973) realizou 
uma pesquisa com pessoas que haviam mudado de emprego recentemente 
em um bairro de Boston, na qual perguntava aos respondentes qual era a  
frequência com que eles viam a pessoa que os havia indicado para o trabalho 
que exerciam. O resultado encontrado mostra que 16,7% das pessoas entre-
vistadas se encontravam frequentemente com quem as indicou; 55,6%, oca-
sionalmente; e 27,8%, raramente. Essa pesquisa indica que a maioria con-
seguiu emprego por meio dos seus laços fracos, ou seja, pessoas que pouco 
conheciam e/ou não tinham um relacionamento mais estreito ou frequente. 

Em muitos casos, o contato era alguém que havia sido incluído 
apenas marginalmente na corrente de contatos atual, como por 
exemplo um velho amigo da universidade ou um antigo colega de 
trabalho ou um antigo empregador, com quem ele tivesse mantido 
contato esporadicamente. (GRANOVETTER, 1970, p.76-80)  
Geralmente esses laços nunca haviam sido fortes quando foram atados 
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pela primeira vez. Por laços provenientes do trabalho, os respondentes, 
quase invariavelmente, falaram que eles nunca viram a pessoa fora 
do ambiente de trabalho. Encontros casuais ou amigos mútuos 
haviam operado para reativar os laços. É notável que as pessoas 
recebem informações cruciais de indivíduos cuja própria existência se 
esqueceram. (GRANOVETTER, 1973, p. 1372, tradução nossa)

Além disso, Granovetter (1973) rastreou a informação a partir de 
sua origem para conseguir ver a extensão do percurso até sua chegada à 
pessoa que se beneficiou com a notícia sobre a oportunidade do emprego. 
O achado da pesquisa foi que a informação não seguiu por longos trajetos, 
pois em 39,1% dos casos a informação partiu do próprio empregador, que 
já era um conhecido do respondente; e em 45,3% dos casos houve um 
intermediário entre o respondente e o empregador. Portanto, na maioria 
das ocorrências, a informação veio direto da fonte ou teve apenas um in-
termediário, comprovando que o dado não seguiu por um longo circuito.

Na perspectiva do indivíduo, os laços fracos são importantes para 
tornar possíveis as oportunidades de mobilidade. Por sua vez, em uma visão 
mais ampla, o papel já seria da coesão social, pois os laços fracos serviriam 
como pontes entre os clusters ou grupos de especialidades específicas que 
têm como característica uma extensão limitada (GRANOVETTER, 1973). 

Portanto, percebe-se que apesar de os estudos de Moreno e 
Granovetter serem fundamentados em diferentes bases teóricas – psiquia-
tria e sociologia econômica –, os princípios norteadores do pensamento são 
similares, a saber: foco nas interações e o imbricamento do indivíduo, ou 
seja, o comportamento individual não pode ser entendido de forma isola-
da, mas apenas quando analisado em seu contexto de relações.

METODOLOGIA

O presente estudo tem uma abordagem qualitativa para investigar 
o mercado de trabalho dos portadores de deficiência e a rede de relações 
formada por um grupo de deficientes visuais. A pesquisa busca delinear 
os aspectos relacionados ao mercado de trabalho de um pequeno gru-
po de pessoas com deficiência e averiguar como se configura a rede de 
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relações, concentrando-se no critério de proximidade dentro e fora do 
ambiente de trabalho. A pesquisa foi realizada em uma instituição de 
ensino superior – Alfa – no município de São Paulo durante o mês de 
novembro de 2014.

Atualmente, trabalham na instituição nove funcionários que apre-
sentam deficiência visual (DV). O foco será dado para esse grupo, pois há 
uma peculiaridade na sua constituição que poderia gerar a formação de 
uma rede que apresentasse, como um dos aspectos da sua estrutura, a coe-
são entre eles. Todos os integrantes desse grupo foram pré-selecionados e 
treinados por um período de três meses pela instituição sem fins lucrativos 
Beta. Essa organização atua na cidade de São Paulo e em cidades vizinhas, 
prestando diversos serviços para deficientes visuais, focando, sobretudo, na 
capacitação para o mercado de trabalho.

Quadro 1. Caracterização dos deficientes visuais.

DV SETOR HORÁRIO DE  
TRABALHO FUNÇÃO

DV1 FCET 13:00 às 17:00 Auxiliar administrativo 

DV2 FCET 9:00 às 13:00 Auxiliar administrativo 

DV3 Biblioteca 15:00 às 19:00 Auxiliar de pesquisa 

DV4 CR 14:00 às 18:00 Auxiliar administrativo 

DV5 NTC 14:00 às 18:00 Auxiliar administrativo 
II

DV6 CEAL 14:00 às 18:00 Auxiliar administrativo 

DV7 TCA 9:00 às 13:00 Auxiliar administrativo/
atendimento 

DV8 DSAS 8:00 às 12:00 Auxiliar administrativo 

DV9 LIACC 14:00 às 18:00 Transcritora
Fonte: Elaboração dos autores (2014).

Um questionário com quinze perguntas foi aplicado, das quais quatro 
tiveram a intenção de traçar o perfil socioeconômico, e as demais focaram nas 
questões relacionadas ao trabalho (acesso ao emprego, experiência profissio-
nal, importância e perspectiva de qualificação profissional), à rede de relações 
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(contato entre eles dentro e fora do ambiente de trabalho), às dificuldades 
enfrentadas no acesso ao emprego e às relacionadas à mobilidade urbana. 

O teste sociométrico – um método da sociometria – foi utilizado 
como um recurso metodológico para verificar as relações interpessoais 
entre os deficientes visuais e como critérios sociométricos a “proximidade 
dentro do ambiente de trabalho” e a “proximidade fora do ambiente de 
trabalho”. 

Para a análise dos dados de acesso ao emprego foi utilizada como 
referência a abordagem dos laços fortes e fracos de Granovetter (1973). 
Além disso, utilizou-se o sociograma para a representação gráfica das in-
ter-relações entre os indivíduos, auxiliando o estudo das estruturas sociais, 
ou seja, da rede de relações entre os pesquisados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Em fevereiro de 2014, a instituição de ensino superior Alfa estabele-
ceu parceria com uma organização sem fins lucrativos – Beta. Isto ocorreu 
por uma necessidade legal após a instituição de ensino receber um Termo 
de Ajustamento de Conduta (TAC) do Ministério do Trabalho, que indi-
cava que a instituição deveria ajustar o seu quadro de funcionários com o 
número correspondente à cota exigida de empregados com deficiência, de 
acordo com a Lei Federal nº 8.213/91.

Após a pré-seleção de alguns candidatos pela Beta, a instituição Alfa 
fez a contratação dos candidatos de acordo com suas demandas e possi-
bilidades. Posteriormente, esses candidatos foram capacitados e formados 
para os cargos a serem ocupados. Essa etapa se realizou em um período 
de três meses, dentro das instalações da instituição Beta. Finalmente, ha-
bilitados para seus devidos postos, coube à instituição de ensino superior 
realizar a integração e a inserção dos novos funcionários em seu quadro 
administrativo.

Inicialmente, foram contratados onze deficientes visuais, porém duas 
dessas pessoas não fazem mais parte do quadro de funcionários. Uma desis-
tiu durante o processo de formação e a outra pediu desligamento durante 
o processo de integração, pois havia recebido uma proposta de outra em-
presa com um salário maior. Atualmente, existem nove funcionários com 
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deficiência visual, dos quais sete são do gênero feminino e dois do mascu-
lino. Outra característica é que, na sua maior parte, são adultos acima dos 
trinta anos de idade. Apesar da faixa etária mais elevada e que, portanto, 
já deveria possuir uma formação superior, observa-se que a maioria dos 
contratados possui apenas ensino médio. Isso pode ser um indício da difi-
culdade enfrentada por eles para frequentar a universidade, e também de 
uma possível falta de estrutura (física e pedagógica) dessas instituições para 
recebê-los.

Dois pontos interessantes são que apenas um respondente disse que 
não possuía experiência profissional e que esse era o seu primeiro emprego;  
e o outro é que quase todos eles tinham planos de obter qualificação profis-
sional exceto uma pessoa respondeu de forma negativa a este item.

Em relação ao acesso ao emprego, observa-se que a maioria obteve 
a informação da oportunidade por meio da instituição sem fins lucrativos 
(laços fracos), pois fazia ou faz algum curso na organização. Apenas dois 
respondentes citaram que obtiveram a notícia do curso por meio de amiga 
ou parente (laços fortes): em um dos casos um homem foi indicado por um 
professor, mas, como não pôde aceitar, transferiu a oportunidade para a 
esposa; no outro, um dos respondentes disse que soube da oportunidade 
por uma amiga que fazia parte da instituição sem fins lucrativos. 

Assim, percebe-se que a origem da informação partiu de Beta e em 
dois casos houve um intermediário da fonte até o respondente. Fato que 
coaduna com a teoria dos laços fortes e fracos de Granovetter (1973), já que 
a relação dos pesquisados com a instituição sem fins lucrativos é caracteri-
zada como esporádica, na qual o vínculo ocorre por meio da participação 
nos cursos oferecidos, como relatado por aqueles que ainda mantêm al-
guma interação com a instituição, seja por frequentar algum curso ou por 
buscar informações sobre cursos e outras oportunidades. 

Além disso, de acordo com Granovetter (1973), a extensão percor-
rida pela informação foi curta: a maior parte dela foi obtida diretamente 
do empregador, e em quantidade menor, do intermediário. Apesar de a 
instituição sem fins lucrativos não ser o empregador, ela foi contratada para 
fazer a seleção e o treinamento dos deficientes visuais, pois a Alfa não tem 
know-how com esse determinado público.

Observa-se que não existe uma rede de relações coesa no âmbito 
profissional entre os deficientes visuais. O sociograma das relações dentro 
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do ambiente de trabalho é caracterizado por subgrupos (deficientes visuais 
e pessoas externas ao grupo) isolados, o que deixa evidente que não há uma 
interação entre eles. Nesse sentido, todos os pesquisados citaram indivíduos 
que não pertencem ao círculo estudado, sendo que apenas dois indicaram 
a mesma pessoa. Nesse caso, ambos trabalham no mesmo setor, porém em 
horários distintos.

Figura 1. Sociograma das relações dentro do ambiente de trabalho.

Fonte: Elaboração dos autores (2014).

A causa para que não exista um vínculo mais estreito entre eles está 
relacionada a dois fatores. Os turnos e setores em que eles trabalham são 
distintos, e mesmo quando eles trabalham no mesmo setor, o horário não 
coincide. Por isso, a possibilidade de interação, que é a base para a forma-
ção de uma rede coesa, é remota.

Por sua vez, nota-se que, em relação aos relacionamentos fora do 
ambiente de trabalho, já existe uma maior interação entre os pesquisados. 
Alguns respondentes citaram outros deficientes visuais como pessoas com 
quem se relacionam fora do ambiente de trabalho. Na maioria das vezes, 
não houve reciprocidade, ou seja, um respondente citou, mas não foi citado 
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pelo outro. Apesar disso, percebe-se outra estrutura quando comparada às 
relações dentro do ambiente de trabalho. Observa-se que existe uma maior 
interação entre eles, principalmente entre três pesquisados (DV1, DV4 e DV9). 

Apesar disso, o sociograma da Figura 2 também apresenta aspec-
tos de isolamento, pois o pesquisado DV6 citou apenas pessoas externas 
ao grupo de deficientes visuais e, com isso, acaba formando um subgrupo 
isolado. Além disso, os pesquisados DV2 e DV3 não indicaram ninguém 
nas suas respostas, mesmo o primeiro deles tendo sido citado por um outro 
participante do grupo.

Figura 2. Sociograma das relações fora do ambiente de trabalho.

Fonte: elaboração dos autores (2014).

Pode-se inferir a partir dos dados dos dois sociogramas que os defi-
cientes visuais têm a possibilidade de se relacionar com outras pessoas (fora 
do grupo) e de ter novas experiências e aprendizados. Além disso, uma 
interação mais intensa e estreita entre eles mesmos propicia a formação de 
grupos mais coesos que possam reivindicar seus direitos enquanto cidadãos 
e trocar informações pertinentes ao interesse do grupo, tais como novas 
tecnologias e serviços disponíveis, dificuldades enfrentadas, entre outros.

Um aspecto interessante – e que aparentemente está na con-
tramão do discurso e da percepção que a cidade, em geral, não está 
preparada para pessoas portadoras de deficiências – foi que apenas uma 



166

Redes de relações de deficientes visuais no mercado de trabalho

minoria dos respondentes disse que a acessibilidade é um empecilho 
para a obtenção de um emprego. Dos que relataram isso como algo pro-
blemático, dois destacaram as barreiras urbanas (arquitetura urbana). 
Além disso, quando perguntados sobre outras dificuldades de acesso, 
apenas três citaram alguma dificuldade: um falou sobre a dificuldade 
com o programa utilizado (Excel), por conta da baixa resolução visual 
do programa; o outro – que havia manifestado dificuldade com barrei-
ras urbanas – acrescentou um ponto relacionado à educação, dizendo 
que os alunos não facilitavam seu acesso; e um terceiro, apontou a falta 
de semáforos com sinais sonoros.

Quadro 2. Empecilhos e dificuldades para arranjar emprego.

EMPECILHOS DIFICULDADES

- Barreiras urbanas (tudo vetado)
- Arquitetura urbana

- Programa Excel é inacessível com leitor 
de tela
- Educação (os alunos não facilitam seu 
acesso)
- Falta de semáforos com sinais sonoros

Fonte: Elaboração dos autores (2014).

Espera-se que o emprego tenha um significado de importância no 
âmbito pessoal e profissional dos trabalhadores portadores de deficiência. 
Essa suposição se confirma com as respostas dadas com relação ao âmbito 
pessoal, que denotam autonomia, sentimentos de orgulho, de conquista e 
de utilidade, aquisição de conhecimento e aprendizagem, além da ques-
tão financeira. Ao passo que no âmbito profissional as respostas relatam 
crescimento, aprendizado, novos relacionamentos e realização/conquista.

Quadro 3. Importância do emprego.

ÂMBITO PESSOAL ÂMBITO PROFISSIONAL

Autonomia Realização

Sentir-se útil no trabalho Relacionamento

Adquirir conhecimento e aprendizado Realização profissional

Realização profissional e salário Aprendizado, relacionamento com 
outras pessoas, novos conhecimentos

continua...
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ÂMBITO PESSOAL ÂMBITO PROFISSIONAL

Adquirir conhecimento e aprendizado Realização profissional

Sustento familiar Crescimento

Conquista – 1º emprego pós-perda da 
visão Conquista profissional

Orgulho de usar o crachá da institui-
ção 

Aprendizado profissional e cursos no 
futuro, hoje faz Libras

Realização pessoal Crescimento e busca de novos caminhos
Fonte: Elaboração dos autores (2014).

Diante do exposto, infere-se que a rede de relações entre os deficien-
tes visuais não se caracteriza por ser coesa, pois nem todos interagem entre 
si. Diante disso, ações precisam ser desenvolvidas para que essa situação de 
dispersão se transforme em um emaranhado de interações, e que ocorra de 
fato a inserção social.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As políticas sociais de inclusão social são uma consequência direta 
da universalização dos direitos sociais por meio da Constituição Federal 
de 1988. A Lei Federal nº 8.213/91 instituiu uma obrigação para as em-
presas: contratarem portadores com deficiência que, conforme apresen-
tado, são um número expressivo da população brasileira. Apesar de a lei 
gerar uma obrigação, o objetivo é fazer que, em longo prazo, ela se torne 
uma prática proveniente da conscientização das empresas, das organiza-
ções não governamentais e das organizações públicas.

É possível notar que ainda há uma busca pela contratação por cau-
sa das sanções que essa lei estabelece, como ocorrido no caso pesquisa-
do e descrito neste artigo, em que a instituição de ensino superior buscou 
contratar funcionários com deficiência depois de receber um Termo de 
Ajustamento de Conduta do Ministério do Trabalho. 

É preciso acompanhar quais serão os resultados dessa política pú-
blica a longo prazo, principalmente no que refere à mudança de pensa-
mento em relação à suposição de “uma menor eficiência” dos funcionários 

Quadro 3. Continuação
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com deficiência. Parte-se do pressuposto que eles não sejam menos eficien-
tes, mas que precisem de um ambiente de trabalho adequado parasuas 
limitações, o que exige um contexto de trabalho que valorize suas poten-
cialidadese e que permita maior acesso ao sistema educacional superior, 
e, que haja uma cidade preparada urbanisticamente, onde a mobilidade 
seja facilitada. 

Em relação à inserção dos portadores pesquisados, conclui-se que 
a oportunidade de emprego trouxe vários sentimentos positivos para cada 
um deles, o que pode, indiretamente, ser caracterizado como uma inser-
ção. Entretanto, ao verificar-se que a maior parte deles não possui nível 
superior, fica claro que a qualificação desse grupo é algo que precisa ser 
focado,  para que, dessa maneira, seja possível que eles tenham acesso a 
empregos melhores e possam, de fato, utilizar suas potencialidades, tornar-
-se independentes financeiramente e executar atividades que exijam um 
grau maior de dificuldade, e não apenas atividades rotineiras, repetitivas e 
que não exigem maiores esforços intelectuais.

Além disso, percebe-se a necessidade de fomentar o fortalecimento 
das redes de relações entre os deficientes visuais, para que eles formem uma 
rede coesa, que possibilite a obtenção de mais benefícios para o grupo, quer 
seja no ambiente de trabalho, quer seja na consolidação dos direitos alcan-
çados e na ampliação de novas conquistas. 

Nota-se também a importância de organizações da sociedade civil 
que tenham como foco a inserção dos portadores de deficiência, como 
exemplificado na pesquisa, na qual foi demonstrado que a maioria dos 
candidatos obteve acesso à informação sobre a oportunidade de trabalho 
por meio da instituição sem fins lucrativos (laços fracos). Sendo assim, 
fortalecer essas organizações é de fundamental importância para que as 
políticas de inclusão de fato se efetivem. O desenvolvimento de parcerias 
e a formação de redes sociais são fatores relevantes para a promoção das 
políticas sociais. 

Uma limitação da pesquisa foi a quantidade de pesquisados, que 
não representa um número expressivo diante da população da cidade de 
São Paulo que se enquadra como portadora de deficiência visual. Apesar 
disso, foi possível obter informações importantes sobre esse grupo, que ocu-
pa um lugar à margem da sociedade. 
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Assim, esta pesquisa fornece indicações para que futuros estudos pos-
sam ser desenvolvidos, que venham a confirmar ou refutar os dados que fo-
ram coletados e, dessa forma, possam direcionar as políticas públicas sociais. 
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Parte 1

Ação intersetorial na saúde

 Maria de Fátima da Silva1 

Luciano Antonio Prates Junqueira2 

Resumo 
A intersetorialidade tem sido identificada como ação importante na discussão das polí-
ticas sociais. O objetivo deste trabalho é sistematizar a temática da intersetorialidade no 
campo da atenção básica na saúde, como um eixo de iniciativa pública na identificação e 
análise das estratégias de expansão e cooperação entre diferentes setores, níveis de gover-
no e atores sociais, valendo-se da colaboração intersetorial, da mobilização/valorização 
de um conjunto de organizações na construção de uma nova cultura organizacional e da 
implementação de governança intersetorial. Uma vez que, na gestão intersetorial, o ges-
tor público exerce o papel de articulador, mobilizador e catalisador para que os efeitos das 
políticas públicas sejam potencializados, este estudo explicita, no campo da saúde, como 
a intersetorialidade pode contribuir com o debate – no que tange às ações intersetoriais 
na promoção da saúde voltadas às estratégias de superação da fragmentação setorial – ao 
ampliar as possibilidades de ações efetivas, explorando os desafios e avanços.

Palavras-chave: Intersetorialidade. Ação intersetorial. Estratégia Saúde da Família. 
Saúde.

Abstract
Intersectoriality has been identified as an important action in the discussion of  social 
policies. The objective of  this work is to systematize the issue of  intersectionality in 
the field of  primary care in health as a public initiative aspect in the identification 
and analysis of  expansion and cooperation strategies between different sectors, levels 
of  government and social actors, taking advantage of  the collaboration intersectoral, 
mobilization / development of  a set of  organizations to build a new organizational 
culture and implementation of  intersectoral governance. Since intersectoral manage-
ment, public manager plays the role of  articulator, mobilizer and catalyst for the effects 
of  public policies should be strengthened, this study explains, in the health field, such 
as intersectionality can contribute to the debate - in regarding intersectoral action on 
health promotion aimed at overcoming the fragmentation sectoral strategies - to expand 
the possibilities for effective action, exploring the challenges and advances.

Keywords: Intersectoriality. Intersectorial action. Family Health Strategy. Health.

1 Diretora Geral da Faculdade Paulista de Serviço Social, Barra Funda, SP, Brasil. Douto-
randa do Curso em Administração – PUC-SP. 

2 Professor Doutor Titular da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Coordena-
dor do Núcleo de Estudos Avançados do Terceiro Setor – NEATS/PUC-SP.



174

Ação intersetorial na saúde

INTRODUÇÃO 

Os fenômenos sociais são cada vez mais complexos e multicausais, 
e exigem, dos gestores da administração pública, pluralidade de ações 
de governo na identificação de políticas integrativas e que possam ser 
compartilhadas com a sociedade. A complexidade e a multidimensiona-
lidade das necessidades humanas e sociais atendidas por políticas sociais 
setoriais demandam novas práticas a fim de superar a fragmentação na 
formulação e na gestão das políticas sociais.

No debate acadêmico, há um amplo movimento na produção de 
conhecimento que discute a importância das redes e a ação intersetorial 
na gestão e na formulação das políticas públicas sociais na saúde e na ad-
ministração pública, a fim de romper as clausuras setoriais. A ampliação 
da visão e do debate sobre a saúde e a articulação da complexidade da 
realidade social com seus determinantes – tais como condições de vida, 
trabalho, meio ambiente, entre outros – são ações que evocam a garantia 
de promoção à saúde e o acesso aos serviços de saúde.

No campo da saúde, a intersetorialidade é vista como uma forma arti-
culada de ações que visam superar a fragmentação do conhecimento e das es-
truturas sociais, a fim de obter resultados significativos na saúde da população. 
Nesse sentido, para Feuerwerker e Costa (2000), a intersetorialidade representa 
uma prática social constituída a partir das insatisfações no encaminhamento 
dos problemas da saúde diante das necessidades da sociedade contemporânea. 

Na política nacional de saúde, a intersetorialidade, na dimensão da 
atenção básica, representa um princípio no desenvolvimento de ações in-
tersetoriais, por meio de parcerias e de recursos que potencializem e favore-
çam a integração de projetos sociais e setores afins, orientados à promoção 
da saúde. A saúde depende dessa articulação, uma vez que o processo é 
resultante de um conjunto de ações intersetoriais (BUSS, 2000).

A intersetorialidade, como eixo estruturante na saúde, vem sendo 
discutida acerca de propostas estruturantes para que sejam conquistados 
maior desempenho e melhor resolutividade das ações de saúde dos serviços 
oferecidos à população. 

Os estudos sobre intersetorialidade na área da saúde, em sua maio-
ria, abordam a perspectiva organizacional da saúde, a interlocução com 
outros setores da sociedade, as discussões de como assistir às pessoas, e as 
inter-relações estabelecidas entre os profissionais responsáveis pela atenção 
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à saúde (VEIGA; BRONZO, 2014; WARSCHAUER; CARVALHO, 
2014; PAULA et. al., 2004; MENDES, 2002; CAMPOS, 2000). 

Nessa perspectiva, a intersetorialidade pode ser definida como a in-
tegração de diversos saberes e experiências de diferentes sujeitos e serviços 
sociais, que contribuem nas decisões e processos administrativos para o en-
frentamento de problemas complexos, com ações dirigidas aos interesses 
coletivos, a fim de melhorar a eficiência da gestão política e dos serviços 
(NASCIMENTO, 2010; JUNQUEIRA, 2004, 2000; INOJOSA, 1998). 

Desse modo, atuar com ações intersetoriais compreende o envolvimen-
to de diversos atores, sujeitos e serviços sociais, por meio de saberes, poderes e 
vantagens, na busca por identificar soluções para problemas que permeiem a 
multidimensionalidade das necessidades humanas (INOJOSA, 2001). Assim, 
busca-se, por meio do planejamento, da execução e do controle dos serviços 
prestados, garantir um tratamento equânime (JUNQUEIRA, 2000).

O compromisso do setor da saúde é viabilizar – a partir de seus 
múltiplos aspectos relativos aos setores governamentais, privados e não go-
vernamentais – a articulação de ações e políticas específicas para garantir a 
saúde, o direito humano e a cidadania (BRASIL, 2011). 

Na perspectiva do programa Estratégia Saúde da Família (ESF), os 
desafios da intersetorialidade se fazem presentes na composição de agen-
das que visem a prevalência da lógica da soma, por meio da inserção 
da dimensão da coparticipação. Este artigo aborda aspectos da literatura 
acadêmica que contribuem para esse debate, com o objetivo de sistema-
tizar a temática da intersetorialidade no campo da saúde, utilizando a 
perspectiva da atenção básica da saúde como um eixo de iniciativa públi-
ca para a identificação e análise das estratégias de expansão e cooperação 
entre diferentes setores, níveis de governo e atores sociais.

INTERSETORIALIDADE NA SAÚDE 

A crescente importância atribuída aos esforços de colaboração como 
um eixo para resolver os problemas sociais complexos vem sendo conside-
rada de modo estratégico na administração pública e no debate acadêmico. 
Torna-se cada vez mais evidente a integração e a colaboração dentro do 
próprio setor público, do privado e da sociedade civil. 
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Desde a década de 1980, e com a Constituição de 1988, o tema 
da intersetorialidade vem sendo recorrente no Brasil e impulsionado pela 
área da saúde como eixo estruturante das ações governamentais organi-
zadas de maneira integrada – isto é, intersetorial e interinstitucionalmen-
te – na composição de políticas públicas que visam a garantia de direitos. 
Assim, a intersetorialidade vem sendo identificada como um caminho 
estratégico de articulação de diferentes setores e saberes para lidar com os 
problemas sociais da saúde, visto que há determinantes sociais da saúde 
que necessitam manter interações entre si. Na América Latina, a interse-
torialidade está presente nos programas de proteção social para o enfren-
tamento da multidimensionalidade dos fatores que estão na origem das 
necessidades específicas de proteção social.

Delimitar e compreender as especificidades dos conceitos que ex-
plicitam a intersetorialiade são ações que permitirão a identificação dos 
diversos alcances da integração intersetorial. 

A delimitação e a especificidade da intersetorialiade, para Cunill- 
-Grau (2014), articula-se em duas premissas fundamentais: a primeira tem 
foco na integração entre setores ao propor a construção de ações integradas. 
Essa premissa pressupõe que as políticas públicas objetivam o planejamen-
to e a execução integral no enfrentamento dos problemas sociais interseto-
rialmente. A segunda premissa possibilita que a integração entre os setores 
permita que as diferenças possam ser compartilhadas na busca por soluções 
dos problemas sociais, na medida em que os setores identificam os problemas 
comuns e assumem ações conjuntas para resolvê-los. Essa premissa eviden-
cia um aspecto técnico da intersetorialidade, uma vez que valoriza a ação 
intersetorial em detrimento da ação setorial na criação de soluções para o 
enfrentamento dos problemas sociais, ao compartilhar recursos econômicos, 
experiências e meios de influência com o governo, organizações sociais e 
organizações privadas. A autora enfatiza o fundamento político como uma 
especificidade da intersetorialidade ao sugerir a necessidade de mudança e 
transformação integral nos serviços públicos. Desse modo, emerge o desafio 
da intersetorialidade em convergir as ações, de forma integral, nas áreas de 
educação, social, sanitária e saúde, entre outras, com uma abordagem inte-
gral no enfrentamento de um problema social multidimensional, ou seja, o 
agir intersetorialmente (CUNILL-GRAU, 2014).
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No debate acadêmico, para Junqueira e Inojosa (1997), a interseto-
rialidade transcende um único setor social, é a “articulação de saberes e 
experiências no planejamento, realização e avaliação de ações para alcan-
çar efeito sinérgico em situações complexas, visando o desenvolvimento 
social e a superação da exclusão social” (1997, p. 37). 

Segundo os autores, a intersetorialidade visa a totalidade, isto é, a 
adoção de políticas públicas integradas, com foco nas necessidades indivi-
duais e coletivas. Nesse sentido, a definição de intersetorialidade vai além 
das políticas sociais, em razão de sua interface com outras dimensões das re-
lações e dos diversos segmentos sociais (JUNQUEIRA, 1998). Desse modo, 
a intersetorialidade “transcende o setor saúde […], assumindo uma dimen-
são mais ampla no aprofundamento das discussões dos problemas, ao con-
tar com a dimensão intersetorial” (JUNQUEIRA, 1997, p. 36). Além disso, 
para Junqueira, a intersetorialidade constitui uma nova concepção, com o 
objetivo de permitir “acesso igual aos desiguais” e rever a maneira de plane-
jar, executar e controlar a prestação de serviços (JUNQUEIRA, 2000, p. 46). 

 Para Junqueira, há uma conexão entre redes e articulação interseto-
rial, pois nas “redes os objetivos são definidos coletivamente, entre pessoas 
e instituições, ao propor acordos de cooperação, ao se articularem na busca 
de soluções intersetoriais” (2000, p. 43). 

Na perspectiva proposta por Junqueira, as autoras Pereira e Teixeira 
(2013) discutem a origem, a forma de organização e a estratégia da interse-
torialidade por meio das redes sociais, em que a

intersetorialidade surge ligada ao conceito de rede, a qual emerge 
como uma nova concepção de gestão contrária à setorização e à 
especialização, propondo, por outro lado, integração, articulação dos 
saberes e dos serviços ou mesmo a formação de redes de parcerias 
entre os sujeitos coletivos no atendimento às demandas dos cidadãos. 
[…] ressalta que a descentralização estabeleceu-se como categoria 
precursora da intersetorialidade, pois, na medida em que ela propõe 
transferência de poder, especialmente para o nível municipal, a 
intersetorialidade aparece como uma estratégia de gestão integrada 
para a abordagem dos problemas sociais, respeitando a autonomia 
de cada ator envolvido no processo. Nesse sentido, pela via da 
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descentralização cabe, principalmente aos gestores, o papel de 
operacionalizar o desenvolvimento de ações intersetoriais no âmbito 
da gestão das políticas. (PEREIRA; TEIXEIRA, 2013, p. 121-122)

As autoras sugerem ainda que a intersetorialidade articulada nas 
redes é requisitada para atender a demanda de integração, por meio das 
redes e parcerias, como uma estratégia de gestão que integra, amplia e 
descentraliza o atendimento das políticas sociais. 

A intersetorialidade é entendida como um processo articulado e in-
tegrado de formulação e implementação de políticas públicas, no sentido 
do desenvolvimento humano e da qualidade de vida, que pressupõe a inte-
gração de estruturas, recursos e processos organizacionais, ao caracterizar 
a corresponsabilidade de setores governamentais e não governamentais 
(FERNANDEZ; MENDES, 2003).

Já na visão de Akerman et al. (2014), a intersetorialidade é um 

conceito operacional em que a ação intersetorial é definida como 
um modo de gestão (o que) desenvolvido por meio de processo 
sistemático de (como) articulação, planejamento e cooperação entre 
os distintos (com quem) setores da sociedade e entre as diversas 
políticas públicas para atuar sobre (para que) os determinantes 
sociais. (ARERMAN et al., 2014, p. 4294) 

Para Tumelero (2011), a intersetorialidade “tem características 
gerenciais nas teorias da administração pública e em debates acerca das 
finalidades de seu uso sob o ponto de vista ético, político e de projetos 
societários” (2011, p. 1). No entanto, no que se refere à intersetorialidade, 
Nascimento (2010) argumenta que a intersetorialidade se insere no con-
texto de ausência de êxito na execução de políticas setoriais à medida que 
não se atingem os níveis de eficácia, eficiência e efetividade esperados, es-
pecialmente no que se refere ao atendimento das demandas da população. 
Sendo assim, a intersetorialidade, para a autora, é valorizada no domínio 
das políticas setoriais, visando a sua efetividade por meio da articulação 
de saberes técnicos, “já, que os especialistas em determinada área pas-
saram a integrar agendas coletivas e a compartilhar objetivos comuns” 
(NASCIMENTO, 2010, p. 96). 
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Junqueira (2000) vai além ao abordar o tema como uma nova lógi-
ca de gestão pública, que visa superar a fragmentação das políticas, uma 
vez que, ao se analisar as formulações sobre a temática da intersetoriali-
dade é possível identificar a sua importância nas discussões para a supera-
ção do “paralelismo de ações, a lógica da fragmentação e a setorialização 
nos órgãos públicos” (JUNQUEIRA, 2000; BOURGUIGNON, 2001; 
AMARAL, 2007; AKERMAN et al., 2014). 

As dimensões referenciadas pelos autores da perspectiva da ação in-
tersetorial integram diferentes setores e atores, em que são definidas respon-
sabilidades, metas e recursos de forma compartilhada, respeitando a auto-
nomia e contemplando as necessidades e interdependências entre as ações, 
pela busca de resultados sustentáveis no enfretamento das demandas sociais. 

Nessa acepção, a intersetorialidade assume o papel de uma prática 
social que vem sendo construída a partir das insatisfações nos campos: filo-
sófico – questionando o lugar e a possibilidade de ação conferida às pessoas 
pela concepção positivista; e prático – que a organização social tradicional 
e setorial propicia em relação aos problemas complexos de nosso mundo 
(FEUERWERKER; COSTA, 2000).

Essas formulações nos levam a refletir que, na administração públi-
ca, a ação intersetorial é vista como um eixo importante na identificação e 
na análise das estratégias de expansão, cooperação, colaboração e integra-
ção entre diferentes setores, níveis de governo e atores sociais, por meio da 
colaboração intersetorial, valendo-se da mobilização e da valorização de 
um conjunto de organizações articulado ao conceito de redes sociais para o 
enfrentamento dos problemas sociais. No entanto, não se pretende substi-
tuir as estruturas setoriais existentes, mas sim refletir sobre a introdução de 
novas formas e processos de trabalho com os objetivos de diversos setores, 
sob a visão da integração intersetorial (CUNILL-GRAU, 2014).

Nesse sentido, é importante ampliar o conceito e as implicações de 
integração na perspectiva da ação intersetorial, já que, para os autores re-
ferenciados, em algumas das definições de intersetorialidade são expressos 
distintos aspectos de integração, tais como integração de atividades com 
objetivo comum, convergência de ações entre setores, integração de ex-
periências, articulação de saberes e recursos, a fim de facilitar o acesso e 
o atendimento às demandas da população – por exemplo, integrar em re-
des de assistências as responsabilidades nos cuidados à saúde no Sistema 
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Único de Saúde (SUS) (CUNILL-GRAU, 2014; NASCIMENTO, 2010; 
JUNQUEIRA, 2000; JUNQUEIRA; INOJOSA, 1997). 

A integração na perspectiva intersetorial pode vir a compreender 
metas e objetivos comuns compartilhados, fusão de sistemas de gestão, 
sistema comum de governança, legislação comum entre os setores etc., e 
se constitui – em alto grau de colaboração em termos de intensidade e 
complexidade – na articulação entre os setores comprometidos com re-
sultados comuns (HORWATH; MORRISON, 2007). Segundo Corbett e 
Noyes (2008), a integração (uma vez que o termo descreve uma gama de 
alternativas e arranjos) é percebida como o mais alto grau de colaboração, 
convergência e consolidação, ao abranger aspectos como padrões de qua-
lificação de pessoas, protocolo de processo na gestão de casos em comum, 
acordos contratuais entre setores compartilhamento de recursos humanos 
e materiais, equipes intergerenciais integradas no atendimento de serviços, 
fusão e planejamento entre setores, divisão de trabalho e responsabilidade. 
Assim, é possível constituir diferentes graus de interação entre os setores na 
perspectiva da ação intersetorial. Entretanto, permanece o desafio de como 
empreender essa interação diante de tais perspectivas e arranjos. 

Ao integrar a participação de diversos setores, há convergência de 
especialidades para atender à variedade de causas dos complexos proble-
mas da sociedade contemporânea. Nesse sentido, a intersetorialidade traz 
uma promessa de abrangência na gestão das políticas sociais ao eviden-
ciar a ligação entre a intersetorialidade e a abordagem à integralidade 
ao assumir a intersetorialidade em si como um modelo de gestão e ação 
intersetorial (CUNILL-GRAU, 2014).

A ação intersetorial assume papel importante na gestão do setor go-
vernamental, na implementação de ações sob a perspectiva intersetorial. Esse 
tipo de gestão demanda um processo constante de investimento na construção 
de uma nova cultura organizacional, em face da condição da estrutura go-
vernamental ser setorial, compartimentada e fragmentada, não se encaixando 
no modelo de gestão intersetorial. Portanto, a ação intersetorial exige novas 
respostas organizacionais, na forma de atuação governamental, como ressalta 
Junqueira (1997), diante da necessidade de uma nova percepção dos valores e 
da cultura organizacional do poder público, a partir das práticas, saberes e da 
percepção do indivíduo e de sua realidade social, que passam a ser vistas de for-
ma integrada. Nessa perspectiva intersetorial, a cultura organizacional torna-se 
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relevante, dado que determinados grupos, diante de mudanças organizacio-
nais, tendem a apresentar resistência às mudanças de cultura das organizações. 
Nesse sentido, a cultura organizacional deve ser capaz de superar as resistên-
cias e a fragmentação do conhecimento e dos processos (BOURGUIGNON, 
2001). 

Desse modo, a intersetorialidade requer um modelo de gover-
nança que integre diferentes culturas e setores governamentais, e inclua 
a sociedade – seus segmentos e representações. Assim, cabe refletir a 
temática do arranjo intersetorial na perspectiva de sua coordenação. 
Dado que, no modelo de governança intersetorial, o gestor público 
exerce o papel de articulador entre os diversos setores governamentais, 
mobilizador e catalisador para que os efeitos das políticas públicas sejam 
potencializados e venham a caracterizar uma intervenção intersetorial. 
No entanto, alguns estudos evidenciam a necessidade de mudanças nas 
estruturas e dinâmicas em diversos setores, com a introdução de novas 
formas de trabalhos melhoria e integração de processos, objetivos inte-
grados com outros setores da administração pública (BRUGUÉ, 2010; 
BRONZO, 2005; SERRA, 2004). 

No setor da saúde, por exemplo, foram incorporadas diretrizes que 
compreendem a dimensão intersetorial ancorada ao princípio da integralida-
de dos sistemas de saúde em sua Lei Orgânica de 1990, ao prever a integra-
ção, a partir de sua rede assistencial, articulada com outras áreas da política 
social, a fim de obter melhores resultados de saúde (MONNERAT; SOUZA, 
2011). Essa questão também foi contemplada na Conferência Econômica dos 
Países da América Latina e Caribe, em que foi destacada a necessidade de se 
adotar a perspectiva da integralidade na discussão de estratégias e programas 
de proteção social com base no reconhecimento de direitos (COMISIÓN 
ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 2015). Nessa 
perspectiva, “a integralidade se traduz em arranjos intersetoriais, pois requer 
o envolvimento de vários setores da administração pública, além de outros 
atores sociais, nem sempre pautados por agendas e interesses convergentes 
como afirmam” (VEIGA; BRONZO, 2014, p. 599). A afirmação de Veiga e 
Bronzo sobre a integralidade também pode ser levada em consideração em 
relação aos aspectos de planejamento, gestão e execução.

Assim, a integralidade constitui-se em uma base da intersetoria-
lidade, por assumir uma compreensão ampla dos fenômenos pobreza e 



182

Ação intersetorial na saúde

vulnerabilidade social, os quais requerem mais do que uma simples integra-
ção ou agregação de setores governamentais, uns aos outros e entre outros 
setores (CUNILL-GRAU, 2005, 2014; BRONZO, 2007; REPETTO, 2009).

Nesse enfoque, a integralidade no SUS se faz presente em sua 
concepção, ao ter como base a recomendação da premissa intersetorial 
como estratégia, ao viabilizar as ações entre diferentes setores, ao lidar 
com o processo saúde-doença em seus múltiplos aspectos e ao se articu-
lar com outros setores na constituição e definição de políticas específi-
cas. Assim, o setor da saúde no Brasil assume relevância na construção 
da intersetorialidade ao ter, no princípio da integralidade, a necessidade 
de promover estratégias que integrem a relação entre os diversos atores, 
por meio da comunicação, interação e compartilhamento de saberes em 
torno de objetivos comuns, além do orçamento e do planejamento de 
ações articuladas intersetorialmente. Na esfera da execução das ações 
de saúde pelo SUS, a intersetorialidade se expressa nas ações de saúde 
integradas e articuladas com outras políticas públicas, já que o princípio 
da integralidade se expressa a partir da ação intersetorial – que conside-
ra o usuário da saúde em sua totalidade, objetivando um atendimento 
das suas necessidades nas dimensões biopsíquicas e sociais. 

Por esse ângulo, a prática intersetorial no atendimento aos proble-
mas do setor da saúde passa a ser gerida de maneira eficiente e sustentável, 
na medida em que ações coletivas e intersetoriais possibilitam o desenvol-
vimento e a autonomia dos sujeitos (JUNQUEIRA, 2000; JUNQUEIRA; 
INOJOSA, 1997). Os autores evidenciam que a complexidade dos proble-
mas exige atuação conjunta dos setores que integram a saúde na reconfi-
guração das estruturas de poder das políticas públicas, e assim, contribuem 
com a quebra de um modelo de atuação por especialidade e setorizado. 
Para tanto, Junqueira (2000) concebe que a intersetorialidade no âmbito 
da administração pública deve envolver outros atores, como a sociedade 
civil e o setor privado.

Dessa maneira, a articulação entre poderes, setores,  órgãos do Estado 
e atores da sociedade civil e do setor privado, na implementação de políticas 
públicas, pode vir a propiciar ganhos na autonomia dos sujeitos no enfren-
tamento dos problemas da saúde (JUNQUEIRA, 2000). No entanto, cabe 
ressaltar a fragilidade da inexistência de vínculo entre setores e órgãos do 
Estado e suas equipes, que atuam de forma fragmentada no atendimento aos 
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usuários da saúde. Com isso, o desafio da intersetorialidade é transformar a 
perspectiva da administração pública, que deve deixar de ser verticalizada, 
compartimentada e fragmentada para se tornar integrada – o que romperia 
o paradigma setorial, uma vez que a estrutura organizacional setorializada 
e a comunicação insatisfatória são identificadas como elementos fundamen-
tais a serem gerenciados na operacionalização da ação intersetorial. 

Do ponto de vista dos aspectos apontados pelos autores não há des-
qualificação da importância ou supressão da ação setorial no contexto da saú-
de, entretanto, há a reflexão sobre a potencialidade criativa na influência de 
novas arquiteturas de governança na gestão das políticas públicas em saúde. 

Assim, a intersetorialidade pode ser vista como um “dispositivo para 
propiciar encontros, escuta e alteridade, além de ajudar a explicitar in-
teresses divergentes, tensões e buscar (ou reafirmar a impossibilidade) de 
convergências possíveis” (AKERMAN et al., 2014, p. 4293). Assim, por 
meio de práticas, promovem-se ações voltadas à saúde, identificando as 
experiências, bem como os fatores facilitadores e restritivos ao processo 
de construção das parcerias entre os diferentes setores, governamentais ou 
não; experiências e fatores que podem se constituir em caminhos para via-
bilizar o enfrentamento das complexidades que acometem o sistema de 
saúde e a qualidade de vida da população. “As micro e macro estratégias 
intersetoriais construídas e articuladas pelo Estado, setor privado e a socie-
dade civil, poderão vir a contribuir na efetividade e eficiência das ações de 
saúde” (WIMMER; FIGUEIREDO, 2006, p. 146). 

Por conseguinte, a temática da ação intersetorial em saúde ganha 
relevância ao integrar, em sua discussão, as dimensões das políticas públicas 
básicas, dado que as ações setoriais são desarticuladas e a gestão é carac-
terizada por centralização e hierarquização, na medida em que cada área 
atua com um sistema de rede própria de instituições e/ou serviços. Nessa 
lógica, Andrade (2006, p. 281) afirma a existência de “um consenso discur-
sivo e um dissenso prático”, isto é, ter que lidar com uma realidade antagô-
nica ao discurso de integração de práticas e saberes na gestão intersetorial.

No entanto, no campo normativo dos aspectos legais a orientar as 
ações intersetoriais, cabe problematizar as questões relativas às dimensões 
jurídicas e administrativas do Estado, uma vez que esses aspectos podem 
configurar entraves na administração pública brasileira, na “superação da 
hierarquização e fragmentação da estrutura governamental” (INOJOSA, 
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2001, p. 107). Ainda nesse sentido, o Estado padece de uma gestão setoria-
lizada, permeado por engrenagens e arranjos político-partidários e compo-
sições antagônicas, como a verticalização, a hierarquização e os corporati-
vismos (SCHUTZ, MIOTO, 2010).

Nessa acepção, o empreendimento intersetorial, a articulação em 
rede e as parcerias na saúde supõem interação, comprometimento das di-
versas políticas públicas e a discussão sobre as dimensões jurídicas relativas 
ao processo, bem como as dimensões político-partidárias a serem supera-
das e/ou geridas no processo. 

A consolidação da intersetorialidade e a integralidade das políticas e 
serviços públicos são percebidas como desafios na gestão da ação intersetorial. 

Essa integração entre uma ou várias partes – por exemplo do setor 
de saúde com vários outros setores, em uma atuação articulada interseto-
rialmente – objetiva resultados de saúde de forma eficaz, eficiente e susten-
tável, na medida em que não age isoladamente, como veremos a seguir no 
programa Estratégia Saúde da Família (ESF).

INTERSETORIALIDADE: ATENÇÃO BÁSICA E ESTRATÉGIA 
SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) 

A atenção básica compreende um conjunto de ações de saúde, 
no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção 
da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabi-
litação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de 
desenvolver uma atenção integral, que impacte na situação de saúde e 
autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde 
das coletividades (BRASIL, 2011). 

A atenção básica é desenvolvida por meio do exercício de práticas 
gerenciais e sanitárias democráticas e participativas sob a forma de tra-
balho em equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados, 
pelas quais se assume a responsabilidade sanitária – considerando a di-
namicidade existente no território em que vivem essas populações. Além 
disso, a atenção básica utiliza tecnologias de elevada complexidade e baixa 
densidade, que devem resolver os problemas de saúde de maior frequência 
e relevância em seu território (Ibid.).
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A Estratégia Saúde da Família (ESF) se insere na atenção básica e 
tem por objetivo organizar-se de acordo com os preceitos do SUS como 
uma estratégia de expansão na qualificação e consolidação da atenção bási-
ca, ao reorientar o processo de trabalho com maior potencial de aprofundar 
os seus princípios, diretrizes e fundamentos, ao ampliar a resolutividade e o 
impacto na situação de saúde das pessoas e coletividades (BRASIL, 2011).

O modelo de atenção à saúde da ESF estrutura-se na perspectiva 
do trabalho em equipes multiprofissionais em um território adstrito, com 
ações a partir do conhecimento da realidade local e das necessidades da 
população (BRASIL, 2011). 

Na concepção da ESF há a prevalência da lógica da soma, por meio 
da intersetorialidade, ao se inserir a perspectiva da “coparticipação efetiva, 
ou seja, fazer parte da gestão, da produção e do usufruto compartilhado de 
algo ou de um processo” (DIAS et al., 2014, p. 4372).

As diretrizes do modelo da ESF abrangem a integralidade, a equida-
de de atenção, a coordenação e a longitudinalidade no acompanhamento 
e no atendimento das famílias atendidas pelo programa. Na organização 
da ESF, o foco é o trabalho em equipe, direcionado à melhoria do atendi-
mento e dos serviços destinados a atender às necessidades da população. 
No contexto da ESF, a intersetorialidade vai além do trabalho em equipe, 
pois emerge da necessidade de se “constituir uma nova forma de planejar, 
executar e controlar ações e serviços para garantir acesso e qualidade da 
atenção à saúde de modo integral” (JUNQUEIRA, 2004, p. 32).

Para atuar de forma intersetorial na ESF, são exigidas algumas con-
dições: a necessidade de conhecimento do território, o estabelecimento 
de um canal de comunicação com a comunidade e a construção de redes 
de apoio para atendimento – uma vez que a população e os profissionais 
passam a ser considerados sujeitos na identificação de seus problemas e 
soluções (DIAS et al., 2014; JUNQUEIRA, 2004). Para Junqueira (2004), 
nesse contexto, a população deixa de ser objeto de intervenção e assume 
papel de sujeito ativo do processo. Desse modo, para o autor, a lógica da 
política social está centrada nos direitos de acesso à saúde de qualidade e 
na promoção da saúde. 

Os determinantes sociais ganham relevância, uma vez que no 
princípio da integralidade e na inserção sociocultural o sujeito é visto em 
suas singularidades, ao se buscar a promoção de sua saúde, a prevenção e 
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tratamento de doenças, e a redução de danos ou de sofrimentos que pos-
sam comprometer as possibilidades de viver de modo saudável.

A adoção do princípio da integralidade na ESF potencializa a ação 
intersetorial na medida em que exige a integração de vários saberes e pro-
cessos, além da visão sistêmica acerca da realidade e das ações de gestão 
conjunta nos processos de saúde. Estabelecer uma gestão intersetorial exige 
criatividade na construção de uma visão ampla das complexidades na in-
tegração de saberes com objetivos comuns. Outro aspecto a se considerar, 
apontado por Junqueira (2000, 2004), compreende a implantação integra-
da das diversas políticas sociais, as quais não dependem apenas da vontade 
política de quem tem o poder ou os recursos disponíveis, uma vez que cada 
política tem seus interesses e práticas. Para o autor, é imprescindível pensar 
novas formas de atuar dentro desse universo complexo de exclusão social, 
com um novo olhar, que integre saberes e práticas, a fim de buscar de for-
ma integrada o entendimento e as soluções que garantam à população um 
atendimento de qualidade na saúde.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A intersetorialidade como ação se propõe a articular o comparti-
lhamento de saber, poder, novas formas de interação e novos conceitos, os 
quais criaram um processo transformador do campo da saúde na integra-
ção com os demais setores.

 Os conceitos apresentados de intersetorialidade têm relação direta 
com o princípio da integração de saberes e de setores propostos na ESF, a fim 
de proporcionarem uma compreensão da realidade e dos processos de saúde. 

No âmbito desta discussão, é fundamental refletir sobre os desa-
fios que interferem na ação intersetorial, a fim de romper a clausura da 
fragmentação setorial.

Nesse debate sobre a intersetorialidade é possível compreender as di-
ficuldades que residem no campo da articulação da ação entre setores no 
campo da saúde quando se discute um problema comum em que todos os en-
volvidos participam. No entanto, nota-se que a responsabilidade pela execu-
ção da estratégia de solução do problema restringe-se ao setor da saúde, sem a 
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participação dos demais setores envolvidos na discussão do problema. Nessa 
perspectiva, a ação intersetorial ocorre parcialmente, uma vez que a solução 
foi delegada a um único setor – a saúde – quando, na verdade, os demais 
também são responsáveis pelo processo de execução da estratégia de solução.

Na medida em que são reconhecidas essas dificuldades das iniciativas 
intersetoriais no campo da saúde, se faz necessário, a partir de uma agenda 
articulada, compreender e unir distintos segmentos e pessoas, e assim vir a 
se constituir um fazer intersetorial. Nessa perspectiva, a intersetorialidade 
tem relação direta com o programa ESF, que considera em suas prioridades 
a reorientação das práticas de saúde ao território adstrito, com foco nas 
necessidades de saúde, na promoção de ações integrais de saúde e na par-
ticipação da sociedade. Além disso, as iniciativas e interfaces do ESF com 
outros setores constituem peça-chave em sua concepção e na execução de 
suas estratégias. Sobre isso, há uma convergência entre os autores referen-
ciados de que a incorporação da estratégia da intersetorialidade por parte 
da saúde em direção à definição de objetivos comuns, e em conjunto com 
outros setores sociais, compreende a mudança do paradigma biológico na 
área (ANDRADE, 2006; COSTA, 2006). Um outro desafio a ser superado 
compreende a fragilidade político-institucional das instituições públicas, su-
jeitas às interferências e interesses político-partidários. No entanto, há no ce-
nário contemporâneo um campo de possibilidades ao diálogo intersetorial, 
entre os setores que compõem as políticas sociais e da saúde, diante da com-
plexidade dos problemas. Nessa linha de raciocínio, os programas da saúde, 
alinhados à perspectiva da ação intersetorial, requerem a ação coordenada 
das esferas governamentais e dos diversos setores de um mesmo nível de go-
verno. Assim, possibilitar a ação intersetorial exigirá políticas institucionais 
que favoreçam a cooperação e o compartilhamento de objetivos, além da 
inovação de práticas desenvolvidas intra e extrassetorialmente.
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Intersetorialidade e distribuição territorial de serviços 
sociais municipais na cidade de São Paulo: um diálogo 
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Resumo
A intersetorialidade na ação territorial de serviços sociais promovidos por diferentes po-
líticas sociais e seus agentes encontra fortes barreiras provocadas por ausência de gestão 
partilhada e territorializada entre gestores e agentes desses mesmos serviços. Nesse qua-
dro, é a população que fica responsável pela realização da intersetorialidade. Essa con-
dição deve ser superada, e alguns pressupostos se colocam para a viabilização da gestão 
intersetorial e territorial de caráter integrador e participativo: incompletude de presença, 
incompatibilidade de área de abrangência e insuficiência de capacidade de cobertura. 
Independentemente da compreensão sobre as prioridades da alocação de investimen-
tos nos serviços sociais, é preciso ter como referência a interdependência das atenções 
sociais de modo a criar um fluxo de complementariedade entre as ações desses serviços 
que atuem no mesmo território. Essa constatação inspirou a realização, pelo Centro de 
Estudo das Desigualdades Socioterritoriais (Cedest), de um estudo que analisou as con-
centrações e espraiamentos dos serviços sociais e propôs uma nova territorialidade para 
a organização intersetorial desses serviços no município de São Paulo, constituindo as 
Unidades Territoriais de Gestão Integrada (UTGIs). Como resultado, constatou-se a bai-
xa presença de complementariedade de serviços sociais, restrito a apenas ¼ das UTGIs.

Palavras-chave: Intersetorialidade de serviços sociais. Territorialidade de serviços 
sociais. Desigualdade socioterritorial. Cidade de São Paulo.

1 O presente artigo particulariza um dos estudos desenvolvidos no Projeto Métricas Territo-
riais da PUC-SP/Cedepe/Cedest, integrado pelos pesquisadores: Sposati, A. (PUC-SP); 
Monteiro, A. M. (INPE); Koga, D. (PUC-SP); Ramos, F. (FGV); Souza, G. O. C. (PUC-SP); 
Anazawa, T. (Unicamp). O conteúdo pleno da pesquisa será publicado em livro pela Educ. 
PUC-SP. 

2 Professora titular do Departamento de Gestão Social – Programa da Pós Graduação 
em Serviço Social, Faculdade de Ciências Sociais. Coordenadora do NEPSAS – Núcleo 
de Estudos e Pesquisas em Seguridade e Assistência Social. Coordenadora do Cedest – 
Centro de Estudos das Desigualdades Socioterritoriais. 

3 Professor do Departamento de Geografia da Faculdade de Ciências Sociais. Coorde-
nador do Nurbmeio – Núcleo de Pesquisas em Urbanização, Meio Ambiente e Novas 
Tecnologias da PUC-SP.
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Abstract
Intersectoriality territorial action of  social services promoted by different social poli-
cies and their agents, finds strong barriers caused by lack of  shared management and 
territorialized between managers and agents of  these same services. In this context, 
the population is responsible for carrying out this intersectionality. This condition must 
be overcome and some assumptions are placed to the viability of  intersectorial and 
territorial management integrative and participatory nature: incompleteness presence, 
coverage area of  incompatibility and coverage capacity shortage. Regardless of  under-
standing about the priorities of  the allocation of  investments in social services, we need 
to reference the interdependence of  social attention in order to create a complementary 
flow from the actions of  these services operating in the same territory. This finding in-
spired the realization by Cedest – Centro de Estudo das Desigualdades Socioterritoriais, 
a study that analyzed the concentrations and dispersal social services and proposed a 
new territoriality for intersectorial organization of  these services in São Paulo, forming 
the territorial units of  Integrated Management - UTGIs. As a result, there was a low 
presence of  complementary social services, restricted to only a quarter of  UTGIs.

Keywords: Intersectoriality of  social services. Territorial social services. Socio- 
-territorial inequality. The city of  São Paulo.

A incompletude dos serviços sociais na cidade de São Paulo, que são 
mantidos pelas políticas sociais de educação, saúde e assistência social, eviden-
cia, entre suas causas, a presença de relação truncada entre os agentes institu-
cionais desses serviços mesmo quando têm sua localização territorial similar.

As atenções de políticas sociais municipais, geridas por serviços so-
ciais, revelam a ausência de articulação entre as gestões das políticas que, 
via de regra, têm trajetórias de implantação segmentadas e vida institucio-
nal competitiva no ambiente orçamentário público.

Embora os territórios de abrangência da ação dos serviços sociais 
municipais, assim como a população que deles se valem, sejam próximos, 
os agentes institucionais desses serviços não possuem as mesmas referên-
cias. Em abordagem direta a esses agentes foi possível verificar que não 
desenvolvem reconhecimento mútuo de presença e de complementação 
entre os serviços sociais que lhe são avizinhados. Ao revés de apontar re-
lação de complementação tendem em seus comentários a apontar falhas, 
inadequações e incompletudes do outro serviço social avizinhado justifi-
cando-as pelo fato de não atenderem às expectativas. 

Apontam a incompletude (por vezes má vontade) na ação de agentes 
de um serviço em relação aos agentes/usuários de outro serviço, mas difi-
cilmente são firmados pactos que apostam na completude da atenção, ou 
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até mesmo na completude do conhecimento das demandas. Dificilmente 
ocorre a troca de conhecimentos sobre a realidade da população usuária 
de tais serviços.

Os estudos que têm sido desenvolvidos mostram que a perspectiva 
de construir intersetorialidade na ação territorial de serviços sociais promo-
vidos por diferentes políticas sociais encontra fortes barreiras provocadas 
por ausência de gestão partilhada e territorializada entre gestores e agentes 
desses mesmos serviços. Por consequência, fica equivocamente delegada 
à população usuária (e nela, no mais das vezes, às mulheres) processar a 
gestão interinstitucional. Essa “terceirização para o usuário” da função de 
integração de gestão estatal é antítese do esperado como resultado de um 
processo intersetorial e territorial de caráter integrador e participativo. 

O conjunto dessas indicações, que buscam examinar a viabilidade 
da gestão intersetorial e territorial no campo de serviços sociais, permite 
que se estabeleçam algumas premissas:

• incompletude de presença: ausência de unidades das diversas po-
líticas sociais em um mesmo território. Ausência de planeja-
mento integrado quanto à distribuição territorial da rede de 
serviços sociais de cada política social faz que a primeira difi-
culdade para a intersetorialidade seja a não presença, em um 
mesmo território, de serviços sociais a serem integrados em 
suas coberturas;

• incompatibilidade de área de abrangência: ausência de referência 
e orientação de bases territoriais comuns entre os serviços 
sociais das diversas políticas sociais. O usuário de uma cre-
che poderá ou não ser usuário da mesma Unidade Básica de 
Saúde (UBS), por exemplo. Não se alinha à compatibilida-
de territorial da abrangência dos serviços sociais de territó-
rios comuns ou contíguos. A capacidade de abrangência de 
cada serviço social é distinta, considerando sua capacidade de 
atenção: enquanto uma creche atende entre 120 e 150 crian-
ças ou famílias, uma UBS, ou um Centro de Referência de 
Assistência Social (CRAS), é referência para 5 a 6 mil famí-
lias ou 20 a 25 mil pessoas. Ter uma creche em um território 
de uma UBS ou de um CRAS não significa que a população 
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demandante local está incluída. Ter um CRAS no território 
de uma UBS não significa que tenham compatibilidade de 
cobertura de famílias;

• insuficiência da capacidade de cobertura: insuficiência de cobertura 
de um dado serviço perante outro em uma mesma territoriali-
dade. Presença de um serviço não significa de pronto que as de-
mandas locais estejam sendo cobertas. Não se dispõem de aná-
lises relacionais entre coberturas dos diversos serviços sociais.

Com essas três premissas, pretende-se deixar claro que alcançar o 
objetivo da intersetorialidade implica decisões do processo de gestão inte-
grada de serviços sociais que antecedem a boa vontade de agentes institu-
cionais. Por consequência, significa que é preciso um apaziguamento do 
processo competitivo entre as políticas sociais pelos recursos orçamentá-
rios. Claro que alguns dirão: “antes uma escola do que nada”; outros dirão 
“antes uma UBS do que nada”; e outros ainda, “antes um CRAS do que 
nada”. Cada um com suas razões defenderá sua posição, mas sabe-se que a 
atenção de um cidadão ou de uma família implica no conjunto de atenções 
dos serviços sociais para sua completude.

Ampliação da rede de serviços sociais de cada política social é im-
portante, sem dúvida, mas é preciso ter a referência da interdependência 
das atenções sociais de modo a criar um fluxo de complementariedade en-
tre as ações desses serviços que atuam no mesmo território. 

Considerando a ausência de módulos territoriais de serviços so-
ciais, entendeu-se que essa análise deveria estar integrada ao conjunto de 
medidas socioterritoriais voltadas para a qualidade de vida e o alcance 
de direitos humanos e sociais em realização pelo Centro de Estudo das 
Desigualdades Socioterritoriais (Cedest), que envolve o Núcleo de Estudos 
e Pesquisas em Seguridade e Assistência Social (Nepsas), o  Programa 
de Estudos Pós-Graduados em Serviço Social (PEPGSSO) da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo e a área de Pesquisa de Imagem do 
Instituto Nacional de Pesquisa Espacial (INPE). 

Essa decisão fez que fosse desenvolvido um subprojeto de medidas 
territoriais, parte do projeto maior, que se ocupa das distâncias territoriais 
calculadas a partir da distribuição territorial dos serviços sociais públicos 
municipais, que desenham desde a contiguidade até o afastamento quase 



197

Redes sociais e intersetorialidade

que intransponível entre tais serviços, gerando espaços de desproteção so-
cial pública que poderiam ser supridos com uma política efetiva de gestão 
intersetorial e territorial de atenção social ao cidadão.

O presente capítulo apresenta síntese desse estudo que identifi-
cou diferentes modelos de espraiamento e cobertura de serviços sociais 
públicos municipais nos campos da saúde, educação e assistência social 
na cidade de São Paulo.

• Referências: A experiência acumulada no uso dos instrumen-
tos teóricos e de medição da exclusão/inclusão em São Paulo 
trouxe a possibilidade do desenvolvimento da análise de con-
dições territoriais para a prática de intersetorialidade entre 
ações de diferentes serviços sociais públicos que se distribuem 
sobre o território da cidade.

• Territórios comuns: O primeiro passo nessa direção foi o de 
construir territórios que pudessem ser considerados áreas em 
comum entre diferentes serviços. Para tanto, foi construída 
uma cartografia reunindo blocos de setores censitários do mu-
nicípio identificados como áreas de abrangência de conjuntos 
de serviços sociais públicos. Esses conjuntos foram denomina-
dos Unidades Territoriais de Gestão Integrada (UTGIs)4. 

Essa cartografia de agregação da cidade de São Paulo em UTGIs 
foi a base territorial para localizar a incidência de serviços sociais públi-
cos nessas áreas. Com isso se fez valer o pressuposto mencionado: precede 
à construção da intersetorialidade a presença de serviços sociais em um 
mesmo território. Conforme já considerado, partiu-se do princípio de que 
uma ação intersetorial entre os serviços sociais públicos pode oferecer me-
lhor condição de proteção social às famílias, sobretudo por poder ofertar 
atenções públicas em complementariedade de ações. Mas é preciso ter 
presente, contudo, que a integração/complementariedade dos serviços no 

4 A base para fixar tais territórios foram as Unidades de Desenvolvimento Humano 
(UDHs) da cidade de São Paulo, constantes na pesquisa realizada pela Fundação João 
Pinheiro, de Belo Horizonte, em 2005. Atlas do Trabalho e Desenvolvimento Humano – Cida-
de de São Paulo. São Paulo: Secretaria Municipal do Trabalho, 2005.
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atendimento ao cidadão é considerada apenas um princípio do diagnóstico 
de trabalho, já que na realidade não se cumpre.

Para evitar interpretações precipitadas dessa afirmação, foi 
preciso realizar aproximações de campo que constatassem a realidade 
de cada território.

• Territórios de UTGIs: O estudo procedeu ao recorte territorial 
da cidade de São Paulo respeitando duas condições: a iden-
tidade dos moradores com a cidade (recuperando a ideia de 
bairro como unidade de vivência da população) e uma certa 
homogeneidade socioeconômica da população.

O recorte territorial das Unidades de Desenvolvimento Humano 
(UDHs) privilegia o princípio do bairro como unidade de análise. 
Contudo, para o estudo da intersetorialidade dos serviços sociais públicos, 
algumas dessas UDHs foram redesenhadas, obedecendo tanto a existên-
cia desses serviços quanto a mobilidade urbana. Em alguns casos, dada 
a característica da UDH (sobretudo nas áreas mais ricas da cidade), não 
havia qualquer serviço social público no território. Para estes, as UTGIs 
respeitaram integralmente os limites das UDHs.

O produto da análise das UTGIs é um banco de dados que caracte-
riza a localização e os tipos combinados de presença territorial das distintas 
unidades de serviços sociais públicos em um mesmo território de abran-
gência. Esse território denominado UTGI, formado por um conjunto de 
setores censitários, tem extensão equivale a um bairro. Essa caracterização 
permite   identificar quantas unidades territoriais da cidade se identificam 
com os diferentes tipos de combinação de serviços sociais públicos.   

Pelo princípio analítico adotado, as UTGIs deveriam abrigar mais 
de um tipo de serviço. Boa parte delas cumpriu esse requisito. Entretanto, 
como a distribuição dos serviços não é homogênea no território (pois ela 
expressa, de um lado, a distribuição das demandas, e, de outro, as opções 
das políticas públicas), existem UTGIs que não possuem nenhum serviço. 
Esse fato também é importante por revelar que os mais ricos optam pelo 
pagamento de serviços privados, sobretudo de educação e saúde, enquanto 
os mais pobres se voltam para os serviços públicos.
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O desafio para a produção de UTGIs que possam expressar a in-
tersetorialidade é a definição de qual limite territorial deve ser adotado, a 
partir do princípio de que o território deve abranger um número mínimo 
de serviços básicos. Uma vez que cada serviço adota como área de atuação 
a localização de seus equipamentos, quando se sobrepõem no mapa essas 
áreas de abrangência, revelam um mosaico de difícil compatibilização.

A figura metafórica mais ilustrativa dessa realidade é a da quadra 
poliesportiva, que abriga sobre seu “território” uma sucessão de linhas que 
representam os limites de cada um dos jogos que ali podem ser pratica-
dos (futsal, voleibol, basquete, handebol etc.). Um visitante desatento, que 
não conhece tais práticas esportivas, terá muita dificuldade de entender o 
significado de tais linhas, parecendo-lhe um ambiente caótico. Assim tam-
bém ocorre com os territórios recortados pelos limites dos diversos servi-
ços sociais: a população que não consegue identificá-los pode ter a mesma 
percepção de caos, enfrentando dificuldade para se direcionar ao serviço 
correto ou mais próximo de sua residência. 

Considerando tal situação, entendeu-se que o mais adequado 
seria estabelecer uma base territorial comum, partindo-se de uma ex-
ternalidade, de um território a princípio desconhecido do conjunto en-
quanto delimitação, mas que pudesse expressar, de alguma forma, a 
experiência cotidiana de seus moradores. 

O processo de criação das UTGIs comportou duas etapas: a pri-
meira, de mapeamento dos equipamentos vinculados aos serviços sociais 
públicos de saúde, educação e assistência, em base digital dos logradouros 
da cidade de São Paulo5; e a segunda, de redefinição dos limites de al-
gumas Unidades de Desenvolvimento Humano, do Atlas do Trabalho e 
Desenvolvimento Humano da Cidade de São Paulo.

• Mapeamento dos serviços sociais públicos: O mapeamento dos ser-
viços públicos de saúde, educação e assistência social partiu 
de cadastros oficiais das Secretarias Estaduais da Saúde (2011) 
e Educação (2013), e da Secretaria Municipal de Assistência 
e Desenvolvimento Social de São Paulo (Smads) baseados em 

5 Este material foi preparado para outro estudo de métricas sociais da mesma equipe, no 
caso, a elaboração do Índice Territorial de Proteção Social (ITPS).
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logradouros da cidade de São Paulo. O processo de mapea-
mento utilizou ferramentas de endereçamento automático de 
aplicativos em Sistemas de Informação Geográfica e de edi-
ção manual de base de pontos para os endereços não encon-
trados automaticamente6. Foram mapeados, segundo área de 
atendimento, os serviços:

• Educação: creche, escola municipal de ensino infantil (EMEI), 
escolas de ensino fundamental (EEF)7 e centro educacional uni-
ficado (CEU);

• Saúde: assistência médica ambulatorial (AMA) e UBS;
• Assistência: CRAS, Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social (CREAS), serviços de proteção de atenção 
básica de média e de alta complexidade.

Tabela 1. Número de equipamentos, segundo tipos de serviços, no município 
de São Paulo

Tipos de serviço Total

Total 3.731

Educação

Total 1.941

Creche 259

EMEI 484

EMEF 1.077

CEU 121

6 Nos casos de não localização, recorreu-se a outras bases de informações espaciais de 
acesso público, como as plataformas Open Street Map. Quando não foi possível localizar 
com a utilização dessas ferramentas, entrou-se em contato telefônico com a unidade, 
confirmando endereço correto e solicitando referências espaciais para confirmação da 
localização. Com tal procedimento, garantiu-se que 100% dos equipamentos fossem 
mapeados. No caso daqueles que abrigam mais de um serviço, como os CEUs, da Secre-
taria Municipal da Educação, o ponto foi reproduzido para cada serviço oferecido (por 
exemplo, creche, EMEI, EMEF etc.).

7 Municipais e estaduais.

continua...
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Saúde

Total 437

AMA 14

UBS 423

Assistência
Social

Total 1.353

CRAS 48

CREAS 23

Proteção

Atenção básica 832

Média complexidade 217

Alta complexidade 233
Fonte: Secretaria Estadual da Educação, 2013; Secretaria Estadual da Saúde, 2011; Secretaria 
Municipal da Assistência Social, 2013.

O passo seguinte foi o da definição das UTGIs, cuja construção ba-
seou-se nos seguintes pressupostos:

• Homogeneidade socioeconômica;
• Reconhecimento pela população, inclusive com uma denomi-

nação clara;
• Respeito aos limites dos setores censitários;
• Amostra de pelo menos quatrocentos domicílios, ou 16 mil 

moradores8;
• Contiguidade;
• Respeito aos limites dos distritos administrativos da cidade.

A princípio foi considerado que as UDHs, utilizadas como base 
para as UTGIs, deveriam ser bairros históricos da cidade; contudo, como 
na cidade de São Paulo não há uma definição oficial de bairros9, seu 

8 Critério necessário para que pudessem ser usados os dados da Amostra do Censo 
Demográfico de 2000.

9 Nos demais municípios que compuseram o escopo do Atlas do Desenvolvimento Humano, 
as UDHs foram efetivamente os bairros, como nos casos do Rio de Janeiro, Belo Hori-
zonte e Recife, já que nessas cidades os bairros são definidos por legislação municipal e, 
portanto, possuem um território definido.

Tabela 1. Continuação
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reconhecimento é subjetivo e não cartografável. De fato, dependendo do 
prestador de serviços públicos (água e esgotos, energia elétrica, telefonia, 
gás e Correios), a definição do bairro varia, sendo, por vezes, não coinci-
dente. Isso ocorre porque, no início da formação da cidade de São Paulo, 
o privilégio do reconhecimento oficial dos territórios se deu pelos cartórios 
de registro civil, que eram divididos em distritos e subdistritos (as placas 
de ruas costumavam trazer, inclusive, a informação de a qual distrito ou 
subdistrito a rua pertencia). Por esse motivo, para a população, a referência 
de localização estava vinculada à territorialidade desses cartórios. Aliados a 
essa dinâmica, os incorporadores imobiliários também foram responsáveis 
pela territorialização dos bairros da cidade quando passaram a lotear, ain-
da na primeira metade do século XX, grandes porções das áreas marginais 
àquelas já ocupadas, como foram os casos dos “bairros jardins” e “bair-
ros city”10; ou, ainda, áreas que se estendiam ao sul e ao leste do municí-
pio (Brooklin Paulista, Planalto Paulista, Americanópolis, Mooca, Alto da 
Mooca, Vila Gomes Cardim etc.). Como, nesse período, a matriz espacial 
de identificação dos territórios continuou sendo os cartórios, que foram 
incorporando em sua jurisdição essa nova realidade, esse processo acabou 
por transformar as referências espaciais de bairros em uma mistura da ter-
ritorialidade dos cartórios com as dos novos loteamentos11.

Sem uma matriz espacial que orientasse o reconhecimento territorial 
da cidade (para além dos distritos administrativos), tanto os órgãos prestadores 

10 Referências ao conceito de “city garden” implementado pelas Companhias City e Me-
lhoramentos.

11 Esse procedimento torna-se mais complexo a partir dos anos 1950 com a pulverização de 
loteamentos populares nas novas bordas da mancha urbana, que procuram reproduzir, 
como forma de incentivo ao mercado imobiliário, as denominações já consagradas, como 
as de Vila ou Jardim. Sem acompanhamento do poder público, e devido ao esgarçamento 
das áreas de jurisdição dos cartórios, que se tornaram muito grandes, os próprios lotea-
mentos acabaram ganhando o status de “bairro” (fato que já tinha sido verificado desde 
a década de 1930). Com a periferização da cidade, sustentada pela implantação de lotea-
mentos irregulares ou clandestinos, a nova territorialização dos bairros ganha um aspecto 
de mosaico, já que cada um desses loteamentos vai sendo reconhecido pela população 
como o “seu” bairro. Essa realidade rompe a matriz histórica dos cartórios, que não acom-
panham as múltiplas subdivisões do território. Contudo, o poder público municipal, ao 
organizar administrativamente o território da cidade, insistiu no reconhecimento exclusivo 
dos distritos cartoriais como referência espacial para a operacionalização dessas unidades 
territoriais intramunicipais. Tal processo acabou por afastar o princípio territorial da ad-
ministração (o distrito) da experiência cotidiana de bairro que a população vivenciava.
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de serviços públicos quanto as empresas de transporte coletivo (sobretudo as 
empresas de ônibus) acabaram por adotar uma denominação própria para 
esses “bairros”, o que criou diversas sobreposições de nomes para eles12.

Tendo claras tais características, foram propostas 454 UDHs que 
procuraram reproduzir as unidades espaciais de bairros reconhecidos de 
alguma forma pela população, respeitando os seis critérios aqui elencados. 
Dada a solidez das UDHs, elas foram adotadas como base territorial para 
a definição das UTGIs, que constituíram a matriz espacial para a produ-
ção da “cartografia da intersetorialidade”. Visando uma aproximação dos 
territórios das UDHs aos propósitos da análise da intersetorialidade dos 
serviços, procedeu-se a uma readequação dos seus limites, respeitando a 
distribuição dos serviços nos distritos administrativos nos quais eles estavam 
inseridos. Tal compatibilização implicou, em alguns casos, numa redefini-
ção desses limites, gerando a configuração espacial das UTGIs, que tota-
lizou 452 unidades. O passo seguinte foi caracterizar os tipos de agrupa-
mento de serviços sociais públicos que cada uma das UTGIs registravam.

O resultado foi a constituição de oito grupos, assim caracterizados:

• Grupo 1: Todas a dimensões (116 UTGIs): Unidades territo-
riais que possuem pelo menos um serviço de cada uma das três 
dimensões;

• Grupo 2: Educação (22 UTGIs): Unidades territoriais que pos-
suem apenas serviços de educação;

• Grupo 3: Educação e saúde (189 UTGIs): Unidades territoriais 
que possuem apenas serviços de educação e saúde;

• Grupo 4: Saúde (1 UTGI): Unidades territoriais que possuem 
apenas serviços de saúde;

• Grupo 5: Educação e assistência social (100 UTGIs): Unidades 
territoriais que possuem apenas serviços de educação e 
assistência;

12 Dado esse vazio normativo de reconhecimento territorial dos bairros, o mercado imobi-
liário, sobretudo a partir dos anos 1980, passou a “reinventar” bairros, atribuindo a eles 
novos nomes que agregam maiores valores simbólicos e, portanto, maior valor imobiliário, 
como é o caso do Morumbi, que acabou se estendendo até as proximidades da divisa com 
o município de Taboão da Serra; ou do bairro de Perdizes, que deixou de se localizar nas 
colinas às margens da avenida Sumaré e se estende sobre a Vila Pompeia e o Sumarezinho.
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• Grupo 6: Saúde e assistência social (5 UTGIs): Unidades territo-
riais que possuem apenas serviços de saúde e assistência social;

• Grupo 7: Assistência social (7 UTGIs): Unidades territoriais que 
possuem apenas serviços de assistência social;

• Grupo 8: Nenhum serviço (12 UTGIs): Unidades territoriais 
que não possuem nenhum serviço.

A distribuição territorial do Grupo 1 (116 UTGIs, ou 25,6% do  
total) que possuem todos os tipos de serviços (Grupo 1) mostra a localização 
preponderante em áreas mais periféricas da cidade, a presença em regiões 
mais centrais e a carência no anel intermediário da cidade. Fica clara a 
tendência de localização do Grupo 1 coerentemente em áreas nas quais se 
assenta a população com menor qualidade de vida. 

Isso revela que áreas de assentamento de populações periféricas 
vêm apresentando maior possibilidade de acesso a uma maior variedade 
de serviços públicos. Todavia, isso não significa que esses serviços atuam 
de forma complementar ou que exista atendimento para toda a demanda.

O Grupo 2 (5%) é aquele com presença exclusiva de serviços 
de educação, ainda que seja mais distribuído que o grupo anterior. O 
Grupo 3 (que representa 41,8% do total), agrega serviços de saúde e 
educação, e apresenta maior homogeneidade na distribuição entre as 
demais UTGIs, localizando-se preferencialmente nas regiões interme-
diárias da cidade.

O Grupo 4, composto apenas por serviços de saúde, está em uma 
UTGI das 452 existentes. O Grupo 5 (22,1%) é composto por territórios 
onde estão presentes serviços de saúde e de assistência social, e tem tendência 
de concentração em territórios com baixos níveis de exclusão. O Grupo 6 
(1,1%) congrega serviços de saúde e assistência social e o Grupo 7 (1,5%) só 
assistência social. Esses dois últimos grupos, juntos, perfazem 13 UTGIs, e 
possuem tendências semelhantes aos Grupos 3 e 5, isto é, são localizados em 
áreas com menor exclusão social. É interessante notar que esses dois grupos 
contrariam a expectativa de que serviços de assistência social, se localizem 
fortemente, em territórios com mais precarização. O Grupo 8 (que representa 
2,6%) agrega as 12 UTGIs que não contam com nenhum serviço social pú-
blico   e são localizadas nas áreas mais centrais da cidade, em distritos como 
Jardim Paulista e Perdizes.
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Mapa 1. Tipos de presença de serviços sociais públicos em 452 UTGIs da 
cidade de São Paulo. 

Fonte: PUC, 2016.

A distribuição por UTGIs revela, portanto, que quanto menor o ín-
dice de proteção, maior a presença de UTGIs nos Grupos 1, 3 e 5 (todos os 
serviços: educação e, saúde e educação assistência social); e quanto maior 
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a presença de proteção às famílias, maior a presença dos Grupos 2, 3 e 8 
(somente com educação, saúde e nenhum serviço).

Pode-se concluir que a distribuição territorial dos serviços sociais 
públicos poderia ter 100% de intersetorialidade em 26% dos territórios 
da cidade. São 30 (ou 7%) as UTGIs com um só tipo de serviço. Portanto, 
em 67% das UTGIs só existem duplas de serviços sociais. A maioria dessas 
duplas (42%) são entre educação e saúde. Em quase 24% as duplas são ou 
entre educação (22%), ou entre saúde (1,3%) com assistência social.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As constatações do estudo desenvolvido permitiram confirmar as 
premissas iniciais: a viabilidade de intersetorialidade entre serviços sociais na 
cidade de São Paulo é restrita face à não instalação e funcionamento con-
tíguo em um mesmo território da cidade dos serviços sociais públicos.

O estudo desenvolvido mostrou que essa realidade só é viável em 
25% dos territórios de São Paulo, pois só nesses territórios é que estão ins-
talados os três tipos de serviços. É preciso lembrar, porém, que só foi consi-
derada a presença de um serviço de cada modalidade, e não a completude 
da rede de serviços de cada território. Nesse caso ocorrerá forte redução de 
possibilidades, nesse já reduzido ¼ do total.

Conclui-se, portanto, que ocorre a ausência do princípio da comple-
mentariedade dos serviços entre as redes de serviços sociais públicos de cada 
área – educação, saúde e assistência social. Entende-se que o princípio da 
complementariedade deveria estar presente desde o planejamento terri-
torial da localização das unidades de serviços, quer para cada rede, quer 
para as redes entre si. Inexistindo o princípio da complementariedade 
entre as redes, torna-se bastante difícil a possibilidade ou a potência da 
intersetorialidade no processo de atenção aos usuários. 

A viabilidade de identidade territorial de cobertura entre os serviços 
contíguos – cada serviço social tem uma área de abrangência específica 
para cobertura, em decorrência da finalidade da atenção ou do núme-
ro de vagas face à demanda. Isso exige que a complementariedade da 
possível atenção seja examinada para além da contiguidade territo-
rial entre os equipamentos onde funciona o serviço. Há que ocorrer a 
análise da cobertura territorial da abrangência de cada serviço, pois a 
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possiblidade da intersetorialidade também depende do planejamento 
dessa condição, por mais óbvia que possa parecer.  

O terceiro elemento será a adequada relação entre a capacidade ins-
talada nos serviços e a dimensão da demanda territorial. O que se pode 
perceber, pela variação da capacidade de cada serviço (por exem-
plo, entre uma creche, uma escola básica ou uma escola de educação 
infantil), é que se torne possível que, a depender da realidade das 
famílias de um dado território, uma só creche não possua o número 
de vagas necessárias para famílias cujos filhos já frequentam a escola 
de educação básica. Portanto, a complementariedade também fica 
condicionada à análise da completude de atenção da demanda entre 
os serviços sociais instalados no mesmo território. 
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Parte 1

Intersetorialidade e educação para o 
 desenvolvimento sustentável

Rose Marie Inojosa1

Resumo
Este capítulo trata da intersetorialidade e de sua relação com a transdisciplinaridade 
como fator de promoção da educação para o desenvolvimento sustentável. O item O 
espelho fragmentado trabalha o modelo prevalente na formação de pessoas na lógica dis-
ciplinar e com vistas ao sucesso individual em um ambiente de situações e problemas 
complexos e urgentes, como a mudança climática. Em Como vamos? são abordados os 
limites do sistema de ensino na preparação das pessoas para lidarem com essas situações 
e problemas complexos. Rupturas e construções situa experiências no campo da educação 
para o desenvolvimento sustentável. Como conclusão, o item E educaremos os outros com o 
nosso viver com eles.

Palavras-chave: Intersetorialidade. Transdisciplinaridade. Educação. Desenvolvimento 
sustentável. Sustentabilidade. Complexidade. 

Abstract
This article is about the intersectoriality, and its relationship with the concept of  trans-
disciplinarity, as a factor for education for sustainable development. The first chapter, 
The fragmented mirror, is about the prevailing model of  training people in the disciplinary 
logic and with a view to individual success. The second chapter, As we are walking, pre-
sents questions about the limitations of  the current model for the challenges of  climate 
change. Ruptures and buildings: situated experiences in the field of  education for sustaina-
ble development. By way of  conclusion, questions are presented about how we educate 
each other, living togheter, for a sustainable future.

Keywords: Intersectoriality. Transdisciplinary. Education. Sustainable development. 
Sustainability. Complexity.

1 Doutora em Saúde Pública pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São 
Paulo. Tutora do Programa Internacional de Aprimoramento Profissional em Educação 
para o Desenvolvimento Sustentável, parceria entre o Centro Carta da Terra para Educa-
ção para o Desenvolvimento Sustentável e a U-Peace, Universidade para a Paz, da ONU.
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O ESPELHO FRAGMENTADO

A intersetorialidade é um modo de promover sinergia entre saberes e 
práticas de corporações profissionais e de organizações públicas e privadas 
que atuam na sociedade. Essa sinergia parece ser cada vez mais requerida 
em situações e problemas que não podem ser solucionados sem considerar as 
suas complexas relações, tanto em relação às causas como às consequências. 

Cada ação, por mais simples que possa parecer a um olhar unidi-
recional, é fruto de um conjunto de relações, e sua realização desencadeia 
outro conjunto delas. O que pode se apresentar como um problema de 
engenharia ou de saúde envolve sempre um grande número de aspectos 
que não podem ser trabalhados com a percepção e o saber de um único 
especialista ou de uma única área.

Por um lado, a ciência e a tecnologia têm permitido o aprofundamento 
de conhecimentos setoriais focalizados, gerando especialidades e especialistas 
que são essenciais para compreender e resolver problemas. Por outro lado, esse 
avanço, por vezes, tolda a visão da teia de relações presente em cada situação.

Muitas vezes experimentamos essa dualidade pessoalmente ao pro-
curarmos, por exemplo, um médico especialista para resolver determinado 
problema de saúde. Precisamos do saber especializado, mas, se contarmos 
apenas com o especialista, pode ocorrer que a cura sugerida provoque ou-
tros males físicos, psíquicos ou sociais inesperados. Por isso é tão impor-
tante a ação conjunta de especialistas e clínicos nos cuidados individuais e 
para a saúde coletiva, pois uns combatem doenças e os outros mantém o 
equilíbrio da saúde propriamente dita.2 A experiência mostra que a busca 
contínua de especialistas para resolver isso e aquilo, sem o cuidado integral 
e integrador, não é um modo adequado para recuperar o bem-estar.

Se isso é fácil de observar no cuidado com a saúde das pessoas, dado 
que os efeitos das ações são relativamente rápidos e visíveis no espaço de 
uma vida, a mesma prática tem mostrado um desastre quando aplicada a 
outras populações de seres vivos e aos recursos naturais.

Esse desastre revela-se especialmente no fenômeno da mudança cli-
mática, que demonstra o quão insustentáveis foram as soluções setoriais fo-
calizadas que a sociedade buscou ao longo dos últimos cem anos para resol-
ver seus problemas e para aumentar incessantemente seu nível de conforto. 

2 A definição de saúde é bem-estar físico, psíquico e social, e não apenas ausência de doença.
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Hoje sabemos que é insustentável usar energia suja, vinda do petró-
leo e de seus derivados. Mas nos metemos tão profundamente nessa em-
preitada, condicionando grande parte da mobilidade e da produção indus-
trial ao uso de combustíveis fósseis, que tem sido custoso e difícil sair dessa 
armadilha. Pasma pensar que o tempo todo tivemos disponíveis a energia 
solar e a energia eólica, limpas e renováveis, e só agora nos ocupamos de 
desenvolver conhecimentos e tecnologias para aproveitá-las.

Mesmo no Brasil, cuja matriz energética é considerada limpa por 
utilizar energia hidrelétrica, há pouco tempo temos constatado que não 
consideramos os problemas sociais e ambientais gerados pelas formas es-
colhidas para produzir energia e seus resultados diante dos custos mo-
netário, social e ambiental. Uma represa que impeça a piracema3 pode 
gerar perda de espécies e também desestruturar a vida de populações 
ribeirinhas, por exemplo. Mas milhões de pessoas terão mais conforto 
com a energia elétrica gerada pela represa.

São dilemas que influenciam a tomada de decisões. Considerando 
que interesses permeiam o projeto, quem são os grupos que tem voz, quem 
empresta sua voz aos que não têm poder de vocalização,4 como esses grupos 
de interesse amparam suas propostas ou decisões? Isso demanda um olhar 
largo, transdisciplinar e intersetorial das nossas clausuras setoriais, como 
Morin (1998, p. 337) chamou a lógica da fragmentação do conhecimento.

Pelas estreitas janelas do nosso conhecimento disciplinar, vemos e 
lidamos com os problemas complexos como se não fossem.

A lógica da separação continua fundamentando a organização da es-
cola em todos os seus níveis e é espelhada pelas organizações da sociedade.

Empresas e governos organizados setorialmente espelham a organi-
zação disciplinar da formação. Geram planos e ações setoriais para situa-
ções complexas e produzem problemas transetoriais, que a um só tempo 
extrapolam e implicam em conhecimentos e abordagens setoriais. Só en-
tão, e nem sempre, pessoas de diferentes setores são chamadas para dar 
conta de aspectos que originalmente foram tratados como externalidades. 
Ainda que tenhamos organizado conselhos e fóruns interdisciplinares, eles 

3 Período de reprodução dos peixes durante o qual eles se deslocam, subindo para as 
cabeceiras dos rios para a desova. 

4 Referência à reflexão proposta por Hirchman na obra Saída, voz e lealdade. 
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não têm tido poder para mudar planos setoriais, sobretudo quando questio-
nam sua decisão e forma de atuação. A grande hidrelétrica, por exemplo, é 
feita para responder a um grupo de interesses, embora o argumento apre-
sentado seja de “interesse geral”. Depois, o que resta a fazer é mitigar seus 
efeitos sociais e ambientais. Tem sido assim.

E foi nesse caminho insensato que chegamos à conclusão de que o 
modelo de desenvolvimento, adotado por países nas mais variadas situa-
ções, revela-se insustentável.

A produção de energia fundamenta, em grande parte, o nível de 
conforto da sociedade contemporânea. Isto é, fundamenta o conforto de 
um grupo relativamente pequeno que usufrui de todo tipo de bens e de 
uma grande maioria que aspira ter acesso a esses bens. Ninguém discute 
se esse nível de conforto é possível – para poucos ou para muitos – sem 
destruir o tecido da vida no planeta Terra5.

É o que está acontecendo. Para que todos pudessem alcançar o mes-
mo nível de conforto dos países chamados desenvolvidos, seria necessário 
que os humanos tivessem a sua disposição recursos naturais equivalentes a, pelo 
menos, três planetas Terra. Em 2016, o Overshoot Day, isto é, o Dia da Sobrecarga 
da Terra, foi em 8 de agosto. Significa que nesse dia, a demanda anual so-
bre a natureza extrapolou o que o planeta pode regenerar durante um ano, 
como se a humanidade entrasse no cheque especial. Essa data vem ocor-
rendo cada vez mais cedo, ano a ano6. Essa busca por conforto e facilidades 
tem se expressado no consumismo, incentivado pela lógica do mercado 
de incessante compra e venda e da obsolescência programada de objetos. 
Compra-se para se sentir integrado, no caminho dos “desenvolvidos”, dos 
que se dão bem, dos que têm conforto. Nem é propriamente pelo que se 
compra, mas pelo que o que se compra representa. Compra-se aquilo que, 
por vezes, sequer se usa ou se aproveita. 

5 “Sozinha, a pegada de carbono da humanidade mais do que duplicou entre 1961 e 
1973, quando o mundo entrou em Overshoot ecológico. Continua a ser o componente de 
maior crescimento do fosso entre a Pegada Ecológica e a biocapacidade do planeta”, 
Mathis Wackernagel, presidente da Global Footprint Network. Citado no site da WWF 
na matéria “Chegamos ao limite! 8 de agosto, dia da sobrecarga da terra”. Disponível 
em: <https://goo.gl/YUbWDU>. Acesso em: 20 out. 2016.

6 O cálculo é feito pela Global Footprint Network (GFN), organização internacional 
pela sustentabilidade.
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Se não se compra, se quer comprar, e todo o esforço de grande parte 
da família humana tem se voltado para essa utopia do ter – a face exposta 
do desenvolvimento insustentável. 

O fato de que muitos não têm acesso a sequer a água e alimentos é, sob 
essa ótica, uma questão de tempo até que os subdesenvolvidos se desenvolvam. 
Ou é mais uma violência a suportar, como a constatação de que 1% da popu-
lação global detém a mesma riqueza dos 99% restantes ou que a fortuna de 
62 pessoas mais ricas do mundo é igual à de metade da população humana7. 

Em meio a essa normose8, há quase uma necessidade de negar que de-
sastres chamados naturais sejam provocados por escolhas insustentáveis do 
modo de viver da sociedade e da submissão de muitos a interesses de poucos. 
Nem sempre os nexos entre causas e consequências são visíveis ou aceitos.

Antropoceno, como já vem sendo chamada9, é a era em que a ação 
humana, antrópica, produz impactos importantes no planeta, acelerando 
a dinâmica natural de transformações e mudanças climática no planeta, e 
possivelmente, como vêm apontando os cientistas do Intergovernmental 
Panel on Climate Change (IPCC)10, respondendo pelo aumento de tempe-
ratura e todas as suas consequências. 

7 Estudo da ONG OXFAM, divulgado dias antes do Fórum Econômico Mundial, em 
Davos, demonstrando que a desigualdade cresce vertiginosamente no mundo.

8 Normose é uma palavra cunhada para expressar o que não é normal, mas assim parece 
– um conjunto de hábitos considerados normais pelo consenso social que, na realidade, 
são patogênicos em graus distintos. Uma história ilustra o que é normose: se um sapo for 
lançado em um caldeirão fervente, o sapo pulará para fora, mas se ele for colocado no 
caldeirão enquanto a água ainda estiver fria e ela for esquentando progressivamente, o 
sapo cozinhará sem fugir.

9 “O ‘Antropoceno’ é um termo amplamente utilizado desde a sua cunhagem por Paul 
Crutzen e Eugene Stoermer em 2000 para denotar o presente intervalo de tempo, em 
que muitas condições e processos geológicos significativos são profundamente altera-
dos por atividades humanas”. Working Group on the Anthropocene, Subcomission on 
Quarternary Stratigrafy, coordenado pelo Dr. Jan Zalasiewicz. Disponível em: <https://
goo.gl/tjCVM3>. Acesso em: 20 out. 2016.

10 IPCC: Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, organização científico-políti-
ca criada em 1988 no âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU), que tem como ob-
jetivo principal sintetizar e divulgar um conhecimento mais avançado sobre as mudanças cli-
máticas, especificamente, o aquecimento global, apontando suas causas, efeitos e riscos para 
a humanidade e o meio ambiente, e sugerindo maneiras de mitigação dos riscos e adaptação 
aos efeitos já instalados. Conforme Relatório Cambio Climático 2014 – Impactos, adaptación 
y vulnerabilidade. Disponível em: <https://goo.gl/HVTQFE>. Acesso em: 20 out. 2016.

,
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Nesse espelho fragmentado da sociedade, parece bem difícil enxergar 
integralmente a situação contemporânea. Mas não há possibilidade de mudan-
ça do paradigma de estilo de vida sem que uma nova utopia mova a sociedade.

A teia da vida, que parecia apenas uma alegoria, uma metáfora, pas-
sa a se revelar como fenômeno da autopoiese11 e promove um diálogo entre a 
percepção de pertencimento e interdependência de todos os seres vivos na 
biosfera e a percepção dos riscos a essa existência.

Já se considera que a mudança climática, o aumento da tempera-
tura da Terra e todas as suas consequências, são inevitáveis. Então tra-
ta-se de frear sua evolução, de mitigar os efeitos que já se fazem sentir e 
que não se podem mais evitar e de fazer adaptações no estilo de vida da 
humanidade que nos permitam continuar a viver – aos que estamos aqui 
hoje e aos que poderão vir, as futuras gerações.

Nesta era do fim das certezas, como diz o físico Illya Prigogine 
(2003, p. 56), “o futuro é um dos possíveis futuros”. É possível e necessário 
desenhar uma nova utopia que configure e realize um futuro de soluções 
para a continuidade da vida, não sua ruptura.

Para alguns, essa nova utopia ganhou o nome de desenvolvimento 
sustentável12, significando a cocriação de condições capazes de melho-
rar o provimento e os anseios dos diferentes grupos da sociedade com 
equanimidade, respeitando a vida de todos os seres e não prejudicando 
as possibilidades de provimento das futuras gerações. Um modo de de-
senvolvimento que permita uma vida razoavelmente confortável para 
todos preservando a biodiversidade e garantindo a existência de recur-
sos naturais para uso das próximas gerações. O razoável diz respeito, 
simplesmente, à relação entre biocapacidade e pegada ecológica, isto 
é, entre a quantidade de recursos naturais que a família humana pode 
consumir sem extingui-los ou prejudicar sua regeneração e a quantidade 
de recursos naturais que, efetivamente, são consumidos.

11 Termo criado na década de 1970 pelos biólogos e filósofos chilenos Francisco Varela 
e Humberto Maturana para designar a capacidade dos seres vivos de produzirem a si 
próprios. MATURANA, H. R.; VARELA, F. A árvore do conhecimento: as bases biológicas 
da compreensão humana. São Paulo: Palas Athena, 2001

12 Controverso, porque, para alguns, se é desenvolvimento, não pode ser sustentável. Po-
rém, essa consideração relaciona desenvolvimento à ideia de crescimento ilimitado, o 
que é recusado pelo próprio complemento: sustentável.
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O desenvolvimento sustentável é a visão de que o desenvolvimento 
humano não pode acontecer desligado ou em oposição à preservação da 
vida dos outros seres vivos, à saúde dos recursos naturais, a um planeta 
saudável (UNESCO, 2016a) e resiliente aos efeitos da mudança climática.

Do mesmo modo, os que utilizam apenas a expressão sustentabili-
dade entendem “por sustentabilidade a ação responsável de indivíduos e 
sociedades rumo a um futuro melhor para todos, local e globalmente – um 
futuro em que justiça social e gestão ambiental cuidadosa orientem o de-
senvolvimento socioeconômico” (UNESCO, 2016a, p. 22).

É nesse cenário que a intersetorialidade se manifesta. É na capacida-
de de promover a compreensão conjunta e multifacetada de problemas e a 
ação articulada de atores, saberes e fazeres em situações complexas.

Simples, mas complexo. Impossível de se pensar e realizar sem um 
grande esforço de educação transdisciplinar. 

Ações humanas individuais e coletivas colocaram uma pressão grande 
sobre o planeta e suas formas de vida. Uma vez que a humanidade 
está claramente contribuindo para a degradação ambiental, a 
perda acelerada de biodiversidade e a mudança climática, suas 
ações também devem oferecer as soluções para esses desafios. 
A educação pode desempenhar um papel crucial na transformação 
necessária para sociedades ambientalmente mais sustentáveis, em 
conjunto com iniciativas do governo, da sociedade civil e do setor 
privado. A educação define valores e perspectivas, além de contribuir 
com o desenvolvimento de habilidades, conceitos e ferramentas 
que podem ser usadas para reduzir ou acabar com práticas não 
sustentáveis. (UNESCO, 2016c, p. 11)

Trata-se não apenas do sistema de ensino, mas também do processo de 
educação do cotidiano, entre as pessoas de sua convivência, pois como disseram 
Paulo Freire (1981a) e Humberto Maturana,13 como convivemos, educamos. 

13  MATURANA, H. O que é educar. Disponível em: <https://goo.gl/kuhkXw>. Acesso em: 
14 set. 2016.
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As mudanças no mundo, atualmente, caracterizam-se por novos níveis 
de complexidade e contradição. A educação deve preparar indivíduos 
e comunidades para as tensões geradas por tais mudanças, tornando-
os capazes de se adaptar e de responder a elas. (UNESCO, 2016a, p. 9)

COMO VAMOS?

A educação formal, intencional, foi modelada disciplinarmente por 
meio dos sistemas de ensino. Aprendemos, desde o ensino fundamental, 
por meio de disciplinas justapostas.

Após mais um fracasso do Brasil em alcançar, em 2015, as modestas 
metas do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), o pró-
prio ministro da Educação comentou que é impossível ter bons resultados 
com alunos de um ensino médio com 13 disciplinas, “que chegam a 19 se 
consideradas as disciplinas complementares. São muitas matérias”.14 E elas 
são apresentadas isoladamente, sem que se integrem à compreensão e solu-
ção de problemas que o jovem vivencia em seu cotidiano.15

No entanto, ainda prevalece esse modelo organizado por disciplinas, 
notoriamente insuficiente para ao menos ajudar os educandos a analisar 
problemas de forma integrada e a formular nexos entre causas e conse-
quências, contribuindo para o desenvolvimento de análise crítica de situa-
ções complexas, reconhecendo as tensões e orientando opções.

Até mesmo o ensino universitário, contrariando sua origem, fragmen-
tou-se de tal modo que se transformou, em geral, em capacitação de fazeres 
que são rapidamente superados, de modo que nem o objetivo de preparar 
mão de obra para o mercado acaba por ser realizado. Muitos alunos voltam 
aos bancos escolares para especializações, mas vão em busca de novas receitas, 
do mesmo modelo que aprenderam a aprender. Há dezenas de cursos de gra-
duação e pós-graduação focados em tarefas específicas ou que têm foco uni-
direcional, muitos dos quais provavelmente sequer sobrevivam a médio prazo.

14 Disponível em: <https://goo.gl/KirxLs>. Acesso em: 14 set. 2016.
15 Durante a produção deste artigo foi editada, em 22 de setembro de 2016, a Medida Provisó-

ria 746 tratando do ensino médio, inclusive em relação ao número de disciplinas obrigatórias.
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Porém, mais grave é o esgarçamento progressivo do vínculo entre 
educação e responsabilidade cidadã, responsabilidade pelo coletivo, pelas 
futuras gerações e pela preservação da vida na biosfera. A educação tem 
privilegiado a ascensão social individual, parceira da ideologia do consu-
mo, na qual o sucesso é medido pela capacidade de compra.

Porém, obviamente, o sistema de ensino é uma obra da socie-
dade. Espelha sua maneira de ser no mundo e de como pretende que 
sejam seus filhos.

Tão ou mais potente do que a educação intencional promovida pelo 
sistema de ensino é a educação difusa, a educação que realizamos uns com 
os outros na convivência cotidiana em família, nos grupos de amizade, de 
trabalho, de lazer, nos bairros, nas cidades. Valores e visões são comparti-
lhados e fortalecidos nessa convivência e definem modos de ser e estar no 
mundo. Repetindo, como convivemos, educamos.

O atual paradigma do desenvolvimento insustentável continua sendo 
fortemente reproduzido nas relações sociais, na educação pelo convívio, mui-
tas vezes até de forma contraditória às informações que vamos processando. 
Mudar o padrão, sabemos todos, não é uma tarefa fácil nem solitária, é preciso 
sair de uma zona de conforto muito especial: a de concordar com a maioria. 

Durante as últimas duas décadas, as pessoas que procuravam co-
locar a situação ambiental em discussão na sociedade eram taxadas de 
profetas do apocalipse, catastrofistas ou “ecochatos”. Eram aconselhadas, 
inclusive por especialistas, a não ficarem falando da gravidade da situação 
e das possíveis consequências, porque isso paralisava as pessoas, fazia que 
elas se recusassem a escutar.

Por que isso? É impossível desconsiderar que a sociedade  as pes-
soas foram mimadas com mentiras para se encantar com as “maravi-
lhas” da sociedade de consumo, que lhes propôs a ideia de que consu-
mindo coisas poderiam ter uma família risonha como na propaganda de 
margarina, sucesso sexual e profissional apenas vestindo determinadas 
roupas, usando tal ou qual shampoo, pilotando um carro sofisticado. 
Aparentemente fácil. O esforço era conseguir dinheiro para adquirir 
essas coisas e continuar adquirindo sempre mais e mais.

É verdade que parte dos confortos da vida moderna foi e ainda é 
para poucos. Mas, como havia alguma mobilidade social possível, os mais 
pobres se esforçavam para se aproximar dos modelos mostrados pela 
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propaganda desse estilo de vida confortável, que se alastrou pelos mercados 
e meios de comunicação. Os meios, por sua vez, adaptaram os tais confor-
tos às preferências e capacidade financeira de outros públicos. A educação, 
no sentido da transmissão de valores e comportamentos, foi intensamente 
utilizada nesse processo. Porém, foi ficando cada vez mais difícil alcançar 
o modelo e lidar com a frustração dos que ficam para trás. Muitas vezes a 
frustração tem se transmudado em violência ou apatia, mas ainda assim, há 
um esforço continuado para preservar o modelo.

Como criticar esse modelo sem desqualificar a necessidade e o an-
seio de acesso a bens e serviços que, de fato, ou aparentemente, podem tor-
nar a vida mais fácil e mais prazerosa? Como separar o que faz parte de um 
desenvolvimento saudável, respeitoso com a vida social e com o ambiente, 
do que faz parte de uma prática destrutiva de relações e de recursos?

A educação tem potência para ser decisiva na mudança de paradig-
ma, mas o aparelho formador tem contribuído, ao contrário, para a manu-
tenção e reprodução da sociedade de consumo no uso intensivo de recursos 
para o bem estar individual.

Os profetas do caos querem que todos voltem para as tabas? Impossível. 
Mas pode ser interessante ouvir o que é dito de lá. Ouvir, por exemplo, para 
onde vão as andorinhas16, pode ser inspirador. Assim como prestar atenção 
a estudiosos que, em centros de pesquisa avançada, têm se debruçado não 
apenas sobre os efeitos do desenvolvimento insustentável, mas também 
sobre soluções e experiências. Experimentar novos modos de estar no 
mundo e de viver juntos, certamente, pode ser transformador.

Significativamente, o Relatório de Monitoramento Global da 
Educação, produzido pela Unesco em 2016 chama-se “Educação para as 
pessoas e o planeta: criar futuros sustentáveis para todos”. Na introdução 
do relatório, a diretora-geral da Unesco, Irina Bokova, defende que

16 Referência a vídeo produzido pelo Instituto Catitu e Instituto Socioambiental, dirigido 
por Mari Corrêa, que dá voz a índios do Xingu. Eles observam os sinais que estão por 
toda parte: árvores não florescem mais, o fogo se alastra queimando a floresta, cigarras 
não cantam mais anunciando a chuva porque o calor cozinhou seus ovos. Os frutos da 
roça estão se estragando antes de crescer. Ao olhar os efeitos devastadores dessas mudan-
ças, eles se perguntam como será o futuro de seus netos. Disponível em: <https://vimeo.
com/179228552>. Acesso em: 14 set. 2016.
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devemos mudar fundamentalmente a maneira como pensamos a 
educação e seu papel no bem-estar humano e no desenvolvimento 
global. Agora, mais do que nunca, a educação tem a responsabilidade 
de fomentar os tipos certos de habilidades, atitudes e comportamento 
que nos levarão ao crescimento sustentável e inclusivo. A Agenda de 
Desenvolvimento Sustentável 2030 urge para que desenvolvamos 
respostas holísticas e integradas aos muitos desafios sociais, 
econômicos e ambientais que enfrentamos. Isso significa ultrapassar 
os limites tradicionais e criar parcerias intersetoriais efetivas. Um 
futuro sustentável para todos diz respeito à dignidade humana, à 
inclusão social e à proteção ambiental. (UNESCO, 2016a, p. 4)

RUPTURAS E CONSTRUÇÕES

Como aprendemos na ciência com Thomas Kuhn, “o fracasso de 
regras existentes é o prelúdio para uma busca de novas regras” (1990, p. 95).

A ruptura de um paradigma ocorre progressivamente, como uma 
parede que vai acumulando rachaduras até que desabe e dê lugar a outra 
construção.

Todas as crises iniciam com o obscurecimento de um paradigma e o 
relaxamento das regras que orientam a pesquisa normal. (KUHN, 
1990, p. 115)

Não existe uma linha divisória precisa. Em vez disto, a crise, ao 
provocar uma proliferação de versões do paradigma, enfraquece as 
regras de resolução dos quebra-cabeças da ciência normal, de tal 
modo que acaba permitindo a emergência de um novo paradigma. 
(Ibidem, p. 110)

Rupert Sheldrake (2014), biólogo inglês, defendeu a hipótese do 
campo mórfico ou do centésimo macaco. Trata-se de comportamentos que 
vão sendo incorporados por indivíduos e que, em algum ponto desse pro-
cesso, passam a ser incorporados à memória coletiva da espécie. Quantos 
seres humanos precisariam ser alcançados até que comportamentos social 
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e ambientalmente sustentáveis se incorporassem a uma espécie de mais de 
sete bilhões de indivíduos? Não sabemos. Mas sabemos de grandes mudan-
ças na história da humanidade que começaram com a semeadura de novas 
ideias por alguns indivíduos, ainda que contrariando grandes interesses e 
causando espanto na maioria. Não é sem motivo que o educador Rubem 
Alves defendia que precisamos de professores de espanto.17 

Há professores e escolas de espanto brotando por aí. Para eles, a 
educação é uma aventura, uma produção compartilhada de mapas de 
possibilidades, de busca por caminhos e lugares de encantamento e de 
entendimento. Eles são capazes de manter acesa a chama da aspiração 
à felicidade e a inspiração para o bem comum. Nessa perspectiva, isso é 
uma produção conjunta da sociedade que ocorre espontânea ou inten-
cionalmente nos múltiplos espaços de relacionamento, como a família, a 
comunidade, as organizações e, claro, a escola.

A instituição escola, tal como a conhecemos, é relativamente re-
cente na história humana enquanto espaço intencional de educação 
nascido da vontade da sociedade de democratizar o acesso a possibilida-
des antes restritas a uma parcela pequena da família humana. Se na sua 
curta trajetória a escola moderna perdeu o mapa do encanto e abraçou 
metodologias que treinam a conformação de educadores e educandos a 
padrões pobres de possibilidades, é preciso considerar que mesmo essa 
escola ainda é, para muitos povos e grupos, uma preciosa alavanca de 
desenvolvimento, e, por vezes, ainda inacessível.

Sabe-se que é preciso partir dos interesses e das necessidades dos 
educandos respeitando seus saberes, pois “nas condições de verdadeira 
aprendizagem, os educandos vão se transformando em reais sujeitos da 
construção e da reconstrução do saber ensinado, ao lado do educador 
igualmente sujeito do processo” (FREIRE, 1996, p. 26). E, nesse processo, 
o educador tem uma dupla responsabilidade: a de tutelar e a de libertar.

Tutelar no sentido de mostrar possibilidades, ensinar a abrir janelas 
e portas, estimular a emergência de potencialidades. Como disse Rubem 
Alves (1994), o voo já mora nos pássaros, não se pode ensinar a voar, apenas 
encorajar. É dessa tutela libertária que estamos falando: libertar no sentido 

17 Vídeo O professor de espantos, com Rubem Alves, dirigido por Dulce Queiroz. Disponível 
em: <https://goo.gl/PgtJFV>. Acesso em: 14 set. 2016.
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de produzir autonomia do sujeito aprendiz, processo que começa com o 
próprio educador, desatando-se de preconceitos e preceitos, permitindo-se 
aprender sempre e participar da aventura de aprender. Isso ocorre quando 
o educador e a escola se propõem a formar sujeitos capazes de criar, parti-
cipantes ativos e receptores autônomos.

Uma questão importante para a mudança de paradigma é como a 
produção da autonomia se relaciona com a transdisciplinaridade, que é 
parte necessária de uma abordagem pedagógica transformadora, ecossistê-
mica e geradora de autonomia e capacidade crítica.

Certamente foi muito necessário que cada disciplina aprofundas-
se seus saberes e práticas, pesquisasse seu campo, fizesse as suas desco-
bertas. Nesse processo, o diálogo entre as disciplinas escasseou e, em vez 
de janelas, levantaram-se muros de linguagens, interesses corporativos 
e de poder, muros de incompreensão mútua. No entanto, o aprofun-
damento disciplinar acaba chegando a um núcleo comum, e quanto 
menos superficial o saber, mais necessita da integração, da superação de 
barreiras, da produção de uma linguagem comum. 

Morin (1991, p. 123) define transdisciplinaridade como a geração de 
conhecimentos ecologizados. Trata-se de saberes e práticas que podem al-
cançar a complexidade dos fenômenos biofísicos e sociais e são capazes de 
trabalhar os desafios de risco da sociedade e novas possibilidades de futuro.

[…] para transpassar fronteiras precisamos de liberdade. Isso 
significa que temos de nos comportar de maneira que possamos 
emergir sem que tenhamos medo de desaparecer no que fazemos. 
Assim, podemos voltar ou ficar lá, ou podemos ir além e juntar 
coisas que de outra maneira não seriam juntadas, porque campos 
diferentes não se relacionam, mas somos nós, seres humanos, que os 
relacionamos. (MATURANA, 1999)

É assim que a transdisciplinaridade se encontra com a pedagogia da 
autonomia, capaz de contribuir para a formação de cidadãos críticos e capazes 
de pensar e de agir fora do molde do desenvolvimento insustentável.

Moraes (1997, p. 110) considera que
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a educação, coerente com esse novo referencial, precisa ser 
compreendida, percebida e operacionalizada como uma educação 
global, na qual podemos também compreender nossa identificação 
com o planeta Terra, suas culturas, seu meio ambiente, a 
interdependência, os conflitos e as sucessivas mudanças. Requer 
uma visão ecológica que reconheça a interdependência fundamental 
de todos os fenômenos e o perfeito entrosamento dos indivíduos e 
das sociedades nos processos cíclicos da natureza.

Nesse ambiente de complexidade e de transição, grupos pioneiros 
experimentam caminhos para transformar escolas e sistemas escolares. Há 
que se conhecer, contemplar, questionar as experiências transdisciplinares e 
promotoras de autonomia, que vêm sendo desenvolvidas na educação como 
parte do esforço da sociedade em encontrar seus caminhos de transformação.

Para que seja transformadora em apoio à nova agenda de 
desenvolvimento sustentável, a educação, da forma como sempre foi 
conduzida, não será suficiente. A aprendizagem deveria promover um 
pensamento que seja relacional, integrante, empático, antecipatório 
e sistemático. As escolas deveriam se tornar espaços exemplares, que 
transbordem sustentabilidade – inclusivas, democráticas, saudáveis, 
neutras em carbono e que estabeleçam os alicerces para o êxito dos 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. (UNESCO, 2016a, p. 33)

Experiências como a inovadora e inspiradora Escola da Ponte, em 
Portugal18; a Escola Vila, em Fortaleza (CE)19; o Projeto Âncora, em Cotia 
(SP)20; e a Escola Municipal de Ensino Fundamental Desembargador 
Amorim Lima, em São Paulo (SP)21, entre outras.

Cada uma dessas escolas, com as suas peculiaridades, têm algumas 
práticas inovadoras em comum:

18 A Escola da Ponte começou a sua transformação em 1976. Disponível em: <http://www.
escoladaponte.pt>. Acesso em: 14 set. 2016.

19 Disponível em: <http://www.escolavila.com.br/>. Acesso em: 14 set. 2016.
20 Disponível em: <https://goo.gl/yzOcHP>. Acesso em: 14 set. 2016.
21 Disponível em: <http://amorimlima.org.br/>. Acesso em: 14 set. 2016.
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• Os alunos participam ativamente do planejamento de seu pro-
cesso de aprendizagem, desenvolvem sua aprendizagem e se 
agrupam de acordo com seus interesses. Diferentes faixas etárias 
participam em conjunto de projetos e processos de aprendizagem. 
Em cada projeto, o aluno pode aprender e aplicar conceitos e tec-
nologias de diferentes disciplinas, de modo a construir uma visão 
transdisciplinar de cada situação analisada, de cada experiência.

• O professor tem o papel de tutor. Assim, ele pode ser aciona-
do para auxiliar o aluno nos projetos individuais e de grupo, 
apoiando o processo de aprendizagem, pesquisando junto e ar-
ticulando outros professores quando for necessário para o pro-
cesso de aprendizagem de cada aluno ou grupo que oriente.

• Não há salas de aula por turmas. São organizados espaços edu-
cadores. Não há provas, os alunos são avaliados pelo seu planeja-
mento e relatórios de aprendizagem. Os alunos são incentivados a 
realizarem projetos fora dos muros da escola, na sua comunidade.

Essa nova escola requer professores igualmente inovadores no que 
diz respeito ao seu papel de orientação e apoio ao processo de autoedu-
cação de cada aluno. Mas como pessoas que aprenderam a aprender no 
antigo modelo pretendem realizar esse novo papel?

As pessoas aprendem durante toda a vida, intencionalmente ou não, 
quer procurando espaços educadores diferenciados, quer no exercício co-
tidiano da cidadania. O adulto já tem uma bagagem de conhecimentos e 
experiências. São tesouros que devem ser levados em consideração, e nun-
ca considerados descartáveis. Ainda que uma parte do que aprendemos na 
vida tenha sido aparentemente superada por novas tecnologias ou práticas, 
constitui um substrato necessário para o plantio de novas experiências. 

Entretanto, é preciso considerar que o adulto já tem também uma visão 
de mundo configurada, que pode transformar-se em resistência a mudanças 
e inovações. Assim, se, por um lado, o seu interesse, necessidade e prontidão 
para aprender podem ser bem amplos e dar suporte a novas oportunidades 
de aprendizagem, o adulto também é portador de resistências, pressupostos e 
preconceitos que põem filtros e obstáculos ao seu próprio aprendizado.

A educação tradicional pode contribuir para manter as certezas e 
a visão de mundo, mas o mestre Freire (1996, p. 28) ensina que “pensar é 
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não estarmos demasiado certos de nossas certezas”. Então, é preciso ajudar 
os indivíduos a afrouxarem as cordas das suas certezas, abrir janelas pelas 
quais seja possível ver outras paisagens, mostrar portas que levam a outros 
caminhos. E isso não se faz por meio de manuais, de receitas. “O aprendiza-
do ao longo da vida constrói capacidades para entender e promover políti-
cas e práticas para o desenvolvimento sustentável” (UNESCO, 2016c, p. 8).

Em termos de conteúdo, uma escola capaz de provocar o desenvol-
vimento do processo de aprendizagem é um espaço de perguntas no qual se 
estimula que as respostas não sejam certezas, mas possibilidades.

A teia da vida, a sustentabilidade, a proteção da integridade ecológi-
ca, a produção da equidade e justiça social e a cultura da paz são desafios 
que implicam saberes transdisciplinares para refletir sobre os muitos por-
quês da nossa existência contemporânea, o que temos feito, para onde nos 
dirigimos, que futuros podemos visualizar e construir. 

Por isso é preciso explorar perguntas geradas pela nossa perplexida-
de diante da teia da vida, seus dilemas e possíveis futuros e experimentar 
ações sob a orientação de valores e princípios. Para isso, também é necessá-
rio que as escolas de perguntas explorem metodologias integradoras capa-
zes de mobilizar não apenas a cognição, mas também as diferentes dimen-
sões do nosso equipamento sensorial e, sobretudo, a capacidade relacional.

Algumas instituições inovam em relação aos temas, traçando um 
caminho multidisciplinar e multicultural, como é o caso da Universidade 
das Nações Unidas com mandado para a Paz, a U-Peace, estabelecida 
em dezembro de 1980 

para fornecer à humanidade uma instituição internacional de ensino 
superior para a paz e com o objetivo de promover entre todos os seres 
humanos o espírito de compreensão, tolerância e coexistência pacífica, 
para estimular a cooperação entre os povos e para ajudar a diminuir os 
obstáculos e ameaças à paz mundial e ao progresso, de acordo com as 
nobres aspirações proclamadas na Carta das Nações Unidas22.

Os programas da U-Peace relacionam meio ambiente, desenvolvi-
mento, direito internacional e paz, tecendo conexões e interseções.

22 Disponível em: <https://www.upeace.org/mission>. Acesso em: 14 set. 2016.
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Aliado à U-Peace e instalado em seu campus na Costa Rica, o Centro 
da Carta da Terra de Educação para o Desenvolvimento Sustentável 
olha para o princípio 14 da Carta da Terra, que enfatiza a importância 
de “integrar na educação formal e na aprendizagem ao longo da vida, as 
habilidades, o conhecimento e os valores necessários para um modo de 
vida sustentável” (Carta da Terra).23 Há décadas a Iniciativa da Carta da 
Terra vem estimulando a difusão de valores e princípios em vários países 
do mundo, com programas presenciais e virtuais. 

Outra iniciativa notável é o Schumacher College, centro de difusão de 
educação transformadora, que nasceu em 1991, na Inglaterra. “O nosso traba-
lho é inspirar, desafiar e questionar-se como coabitantes do mundo, para fazer as 
perguntas para as quais todos nós lutamos para encontrar respostas e encontrar 
bom conhecimento, a intuição e a maravilha em nossa busca por soluções”.24

O Schumacher College reúne, como professores visitantes, ecolo-
gistas, físicos, poetas, médicos, ativistas e biólogos, um conjunto diverso 
que facilita o desenvolvimento de um olhar transdisciplinar. Do ponto de 
vista metodológico, a escola propõe integrar “mãos, mente e coração” no 
aprendizado para uma vida sustentável.

Assim também o Programa Gaia Education, que visa a formação 
de designers em sustentabilidade. Esse programa nasceu de um currícu-
lo elaborado em 2005 pelo Global Ecovillage Educators for a Sustainable 
Earth (GEESE), um grupo de educadores de várias partes do mundo. Com 
uma abordagem transdisciplinar e holística da educação para a sustentabi-
lidade, com base nas experiências e lições de design e criação de ecovilas, 
o Gaia Education tem o objetivo de tornar acessíveis ao maior número de 
pessoas as lições aprendidas por essas comunidades e estimular experiên-
cias de outras comunidades sustentáveis em diferentes realidades.

A proposta metodológica do Programa Gaia Education explora in-
tensamente dinâmicas de grupo e metodologias sociais como práticas de 
diálogo em círculo, interações artísticas e aplicações nas comunidades onde 
se reúne. O programa já circulou por mais de quarenta países e está buscan-
do evoluir para a prática de desenvolvimento e implementação de projetos.25

23 Disponível em: <https://goo.gl/QaemjI>. Acesso em: 24 out. 2016
24 Disponível em: <https://www.schumachercollege.org.uk>. Acesso em: 14 set. 2016. 
25 Disponível em: <http://www.gaiaeducation.org>. Acesso em: 14 set. 2016.
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No Brasil, além da realização de programas filiados às instituições ci-
tadas (Centro Carta da Terra, Schumacher College e Gaia Education), há o 
desenvolvimento de iniciativas locais direcionadas ao desenvolvimento sus-
tentável. Uma delas é a Universidade Aberta do Meio Ambiente e Cultura 
de Paz (Umapaz), criada em 2006 na cidade de São Paulo26. A estratégia me-
todológica da Umapaz é o livre percurso de aprendizagem, que reconhece a 
bagagem e os interesses de cada jovem ou adulto, possibilitando que cada um 
escolha as atividades que o sensibilize ou interesse, e que assim vá construindo 
seu percurso, sua própria mandala de conhecimentos, habilidades e atitudes, 
em oportunidades de convívio e de cooperação. Os grupos que se formam 
para as atividades são de pessoas de diferentes partes da cidade, condições 
socioeconômicas e culturais, idades, formação e ocupações. Isso é bem com-
patível com uma cidade como São Paulo, de grande diversidade humana, sua 
maior riqueza. Participam de um mesmo projeto ou curso jovens, adultos e 
idosos, graduados ou não, com ocupações de nível básico, médio e superior, 
pessoas que gostam de ler e refletir junto a pessoas que têm mais prazer em 
dançar e experimentar atividades lúdicas cooperativas, pessoas que querem 
dialogar e outras que querem recolher-se em meditações. Todas as atividades, 
que são públicas e gratuitas, buscam articular dimensões do desenvolvimen-
to sustentável, de preparação de cidadãos interessados e comprometidos em 
caminhar para um modo de vida sustentável, quer em sua vida privada e 
familiar, quer na comunidade27. As iniciativas pontuadas têm em comum a 
perspectiva transdisciplinar que se expressa não apenas nos temas tratados, 
mas na forma de sua abordagem, com vistas a mobilizar todos os recursos 
que os indivíduos e os grupos podem utilizar no caminho do desenvolvimento 
sustentável para lidar com problemas e situações complexas. 

Outra experiência, a Barefoot College (Universidade de Pés 
Descalços)28, na Índia, vem desde 1972 trabalhando no sentido de aliar a 
orientação ao desenvolvimento sustentável e a proposta de compartilhamen-
to de conhecimentos entre pessoas que vivem em comunidades pobres do 
mundo. Com o lema “feito pelos pobres para os pobres” (“built by the poor, for 

26 Disponível em: <https://goo.gl/89V2Hd>. Acesso em: 14 set. 2016. 
27 INOJOSA, R. M. (Org.). Aprendizagem socioambiental em livre percurso: a experiência da 

Umapaz. Disponível em: <https://goo.gl/8kWco0>. Acesso em: 14 set. 2016.
28 Disponível em: <http://www.barefootcollege.org/>. Acesso em: 14 set. 2016.
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the poor”), a universidade pretende promover soluções em larga escala em prol 
da sustentabilidade, com impacto global, inclusive focalizando os desafios 
da ONU para o século XXI. Assim, tem promovido o treinamento de avós 
não alfabetizadas para se tornarem engenheiras solares na África e na Índia, 
mulheres que aprendem modos acessíveis de captar e utilizar energia solar 
e compartilham esse saber em suas comunidades, com vistas ao autoprovi-
mento de suas necessidades, de modo social e ambientalmente sustentável.29

De modo similar, mas com um foco regional, também é exemplar 
a experiência do Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento (CPCD), 
fundado em 1984 pelo educador brasileiro Tião Rocha numa região de ser-
tão, em Minas Gerias, com uma metodologia que valoriza as comunidades 
e os atores sociais. Tião Rocha, antropólogo especializado em folclore que 
era professor da Universidade Federal de Ouro Preto, andando pelo sertão 
e vendo meninos crescendo sem frequentar escolas, inventou uma escola 
debaixo de um pé de manga, isto é, uma escola que não prescindia de mesa, 
cadeira, lousa ou giz. Uma escola com a metodologia da roda, com mãe 
ou tio inserido nas atividades, com o bairro transformado em sala de aula, 
com a visão de que “educação é algo que só ocorre no plural. Você aprende 
na relação com o outro, que não é igual a você, é diferente; na aprendiza-
gem, você troca o que tem pelo que não tem, senão não faz sentido”.30 Essa 
iniciativa com os meninos desdobrou-se, originando uma teia de projetos 
de geração de autonomia e autoprovimento para a sociedade da região.

“E EDUCAREMOS OUTROS COM O NOSSO VIVER COM 
ELES”

Além da educação intencional, formal e informal, direcionada a grupos 
e segmentos da sociedade, todos nós estamos imersos num processo de edu-
cação difusa que acontece no cotidiano, no processo de convivência com os 
pequenos núcleos familiares, com a comunidade, o trabalho, a própria escola, 
em espaços políticos, religiosos, de lazer, enfim, em todas as atividades humanas. 

29 Disponível em: <https://www.ted.com/talks/bunker_roy> Acesso em: 14 set. 2016.
30 Disponível em: <https://goo.gl/REO2fK>. Acesso em: 14 set. 2016.
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Em cada espaço, físico ou virtual, ocorrem encontros, de cooperação 
ou de conflito em que são compartilhadas informações e valores, práticas 
e tecnologias são reforçadas, absorvidas ou questionadas, compartilhadas. 
Os conhecimentos são construídos e desconstruídos.

Os ambientes educadores do sistema tradicional ou não tradicional 
têm suas regras, objetivos traçados e metodologias. Na educação difusa, 
tudo se entrecruza e nós somos, ao mesmo tempo, educadores e educandos, 
aprendendo a conhecer, aprendendo a fazer e, sobretudo, aprendendo a 
viver juntos e a ser no mundo. São muitos os desafios e dilemas presentes 
nesse ambiente da convivência, da educação difusa. 

Há conhecidos e novos jogos de poder, explícitos em hierarquias ou 
ocultos, disfarçados. Há fatos, como o aprofundamento da ciência e da tecno-
logia, que ao mesmo tempo que gera um ambiente de aldeia global, descarta 
práticas tradicionais preciosas. Os conhecimentos científicos e tecnológicos 
já não são passíveis de serem absorvidos apenas pela observação e imitação, 
nem por poucos detentores. Os saberes e as práticas são dinâmicos, transfor-
mados continuamente pelo avanço da ciência numa velocidade muito maior 
do que há cinquenta anos. Requerem lastro e, muitas vezes, a absorção e a 
capacitação por etapas. Nenhum estudioso pode ser referência sobre muitos 
saberes. A produção e a disseminação do conhecimento requerem muitos 
agentes, e muitas vezes visões ou abordagens conflitantes. Esse fato provoca, 
simultaneamente, competição e cooperação. Precisamos uns dos outros para 
compreender o mundo, para saber o que sabemos e continuar aprendendo. 
Mas ainda usamos a velha ideia de que informação é poder para assegurar 
nossos nichos corporativos, acadêmicos, profissionais.

Nesse contexto, as pessoas mais experientes e idosas nem sempre con-
seguem acompanhar o ritmo das mudanças científicas e tecnológicas e dei-
xam de ser referência para os mais jovens. Isso se soma ao fato de que pessoas 
mais jovens têm uma intimidade maior com algumas tecnologias, com as 
quais já tiveram contato desde a infância. Essa situação mistura a distribuição 
do poder na sociedade e provoca novas relações intergeracionais, que podem 
ser de adoecimento ou de promoção da saúde social, dependendo da forma 
como a sociedade lida com ela. O impacto na educação difusa não é pequeno.

Outro fato é o afastamento das pessoas que moram nas cidades – a 
maioria da população humana – do convívio com outros seres vivos e da 
observação da dinâmica dos ciclos da natureza. No campo convivíamos 
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mais com outros seres vivos do que com grande diversidade de seres hu-
manos. Na cidade é o contrário, vivemos entre nós, humanos. Ganhamos 
na convivência com a diversidade humana, tanto no convívio direto como 
pelos meios disponibilizados pelas tecnologias de longo alcance, mas per-
demos na diversidade de convívio com outros seres vivos, devidamente ex-
pulsos do ambiente urbano. Perdemos a noção de que somos parte, de que 
somos sujeitos também aos ciclos naturais, influenciados pela sucessão das 
estações, pelas marés, pelas mudanças da Lua. Então, ganhamos algumas 
oportunidades de aprendizagem difusa e perdemos outras muito preciosas, 
a ponto de ser necessário nos lembrarem de que é necessário aprender a 
viver aqui no planeta (MORIN, 2003).

Esse afastamento dificulta que visualizemos a extensão dos es-
tragos do consumismo e do estilo de vida da sociedade de consumo em 
que estamos imersos e que configura um modelo de desenvolvimento 
cuja insustentabilidade apenas começamos a conhecer, já por eventos 
extremos, desastres, riscos que se agravam rapidamente. Outro aspecto 
a ser sinalizado nesse quadro em que a educação difusa acontece na 
contemporaneidade é a fluidez dos papéis sociais, a tal da sociedade 
líquida, na visão do sociólogo Bauman (2009).

Na sociedade contemporânea, a definição dos papéis sociais é mais fluí-
da, quer pela própria mobilidade social – ainda que em graus bastante diferen-
tes em cada região –, quer pela velocidade com que os paradigmas são trans-
formados e substituídos. O papel social não é mais herdado nem rigidamente 
condicionado pelo grupo. Os scripts sociais ganharam novas possibilidades. 

Por um lado, o próprio avanço das ciências e das tecnologias possi-
bilita novos papéis profissionais. Por outro, há uma mudança demográfica 
importante, com impacto nas famílias, com redução da taxa de fecundi-
dade mundial e aumento da expectativa de vida. Crescem as famílias mo-
noparentais, homoafetivas e, sobretudo nas grandes cidades, o número de 
pessoas que vivem sós. As grandes famílias, em que as crianças eram socia-
lizadas por um grupo relativamente heterogêneo de pessoas, reduzem-se a 
poucas relações, um dos pais, um dos avós... Não é irrelevante que as crian-
ças passem a ter menor diversidade de modelos, poucas escolhas na pri-
meira infância, embora muito cedo já ingressem em creches e escolinhas.

Novamente, perdas e ganhos na educação difusa. Todo esse movi-
mento pode ser uma riqueza do tempo em que vivemos e demanda que, 



230

Intersetorialidade e educação para o desenvolvimento sustentável

além de compreender a expressão da diversidade humana, cada pessoa 
construa e reconstrua a sua própria identidade nas dimensões em que ela 
se coloca na convivência e no processo de aprender a viver juntos e a ser.

E ainda há o fato de que nós passamos a contar com novas formas 
de educação difusa, especialmente em função dos meios de comunica-
ção e de circulação entre comunidades, países e continentes. Não se trata 
apenas da relativa facilidade de acesso a esses meios – televisão, telefone, 
internet, viagens aéreas –, mas da singular possibilidade de acessar simul-
taneamente informações de outros grupos culturais que não aquele que 
vive em seu cotidiano. O acesso a meios de comunicação é mais uma das 
desigualdades mundiais, pois não é uma facilidade para todos.31

Apesar de desigualmente, os meios de comunicação globais trou-
xeram tanto possibilidades para a educação difusa, como riscos aos mais 
importantes propósitos da educação – de promover autonomia e relações 
saudáveis. A circulação intencional de conteúdos padronizadores de visões 
de mundo e de comportamentos, desde a alimentação até valores, é patro-
cinada por interesses econômicos, por grandes conglomerados de negócios 
transnacionais. Essa produção intencional de conteúdos tem induzido as 
populações e pessoas a adotarem padrões de consumo consistentes com os 
interesses dos patrocinadores, e introduzido o consumismo como um valor, 
tudo é muito bem embalado com técnicas de marketing de convencimento. 

Se a aldeia global possibilitou que nos encontrássemos, presencial 
ou virtualmente, a padronização desvalorizou culturas, saberes e práticas 
tradicionais. Foi longo o caminho para nos darmos conta do risco que 
isso representava para a saúde do planeta e para a sobrevivência dos seres 
vivos e da própria espécie humana.

De um lado, os meios de comunicação atuam como instrumentos 
para promover a imitação de comportamentos desejáveis pelos donos do 
poder na sociedade de consumo; de outro lado, os mesmos meios também 

31 Segundo relatório de 2015 do International Telecommunication Union, agência das Na-
ções Unidas (ONU), houve, desde o início do século XXI um grande avanço no acesso à 
internet, alcançando 3,2 bilhões de pessoas, porém mais de 4 bilhões ainda estão off-line 
e essa realidade se concentra nos 48 países mais pobres do mundo, onde a maioria das 
pessoas não tem acesso à internet. Estatísticas e Indicadores Informe 2015. Disponível 
em: <www.itu.int/pub/D-IND/es>. Acesso em: 20 out. 2016.
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atuam para desconstruir esses paradigmas. É mais um dilema da sociedade 
contemporânea em seu caminho de aprender a ser e a viver juntos.

Esses dilemas configuram um contexto de alta complexidade por-
que muitas agências e espaços educadores, intencionais e não intencio-
nais, atravessam a vida de cada indivíduo, de cada grupo, de cada povo 
ao longo das gerações.

É necessário reconhecer a influência dessas agências e espaços edu-
cadores tanto na produção da sociedade de risco e de insustentabilidade so-
cioambiental do mundo contemporâneo como para ser possível um mundo 
novo, onde vivamos juntos, iguais e diferentes.

Os educadores, agentes intencionais, percebem que a educação 
para o desenvolvimento sustentável, para a superação da situação de 
risco, precisa transbordar da escola e dos núcleos familiares e permear 
todos os espaços em que as pessoas se encontram e convivem; assim, se 
educam como vivem e, como se educam, podem viver. 

Nessa perspectiva, não se trata apenas de mudar a escola. Ecoando 
a frase do Tião Rocha, “o que quero é mudar a rua, para que seja um 
lugar de convívio e solidariedade”.32

Esse almejado lugar de convívio e solidariedade, promotor do 
desenvolvimento sustentável, do respeito à vida, do cuidado, precisa 
da sinergia entre saberes e práticas, condição necessária tanto para a 
compreensão da complexidade da teia da vida como para lidar com 
os desafios contemporâneos, especialmente os relacionados à mudança 
climática e às suas consequências.
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Parte 1

Intersetorialidade na atenção à primeira infância em 
políticas de enfrentamento da pobreza: do Comunidade 

Solidária ao Brasil Carinhoso1

Maria do Carmo Meirelles Toledo Cruz 

Marta Ferreira Santos Farah

Resumo
O estudo qualitativo aborda a intersetorialidade na atenção à primeira infância em 
políticas de enfrentamento da pobreza em dois momentos. O primeiro, em 2000, 
quando é criado o Comitê para o Desenvolvimento Integral da Primeira Infância, no 
Comunidade Solidária, como instância de coordenação e articulação entre as três es-
feras de governo e instituições não governamentais. O segundo, em 2012, com o Brasil 
Carinhoso, coordenado pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 
que busca o enfrentamento da extrema pobreza com ações de saúde, educação e assis-
tência social. Do primeiro para o segundo momento, a primeira infância destaca-se na 
agenda nacional, há esforços para superar ações setorializadas e ampliam-se mecanis-
mos de coordenação e incentivos da União para os municípios. Entrevistas e análise 
documental mostram, entretanto, que persistem desafios na implementação.

Palavra-chave: Intersetorialidade. Primeira Infância. Comitê para o Desenvolvimento 
Integral da Primeira Infância. Brasil Carinhoso.

Abstract
The qualitative study addresses intersectoriality in inclusion of  early childhood in pol-
icies for addressing poverty, in two moments. The first was in 2000, when the “Comitê 
para o Desenvolvimento Integral da Primeira Infância” (Committee for Integrated 
Development of  Early Childhood) was created, under the “Comunidade Solidária” 
initiative, as a forum for coordination between the three levels of  government and 
non-governmental institutions. The second was in 2012, with the program “Brasil 
Carinhoso,” coordinated by the Ministry of  Social Development and Fight Against 
Hunger, which seeks to combat extreme poverty with actions in the areas of  health, 
education and social assistance. In both these moments, early childhood stands out in 
the national political agenda, and efforts were made to transcend sector-specific actions 

1 Este artigo é parte da pesquisa de doutorado em Administração Pública e Governo, 
de Maria do Carmo Meirelles Toledo Cruz e Marta Ferreira Santos Farah, da Escola 
de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas. As autoras 
agradecem a colaboração de Catherine R. Merchán e Veronika Paulics. 
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and extend federal government mechanisms of  coordination and incentives to the mu-
nicipal level. Interviews and analysis of  documents, however, show that implementation 
challenges remain.

Keywords: Intersectoriality. Early. Childhood. Comitê para o Desenvolvimento 
Integral da Primeira Infância (Committee for Integrated Development of  Early 
Childhood).  Brasil Carinhoso.

INTRODUÇÃO
O debate sobre intersetorialidade ganhou destaque no Brasil a 

partir de 1990, no processo de descentralização de políticas sociais, ao se 
constatar que os municípios reproduziam a gestão fragmentada e compar-
timentada característica das políticas centralizadas do período anterior 
(ARRETCHE, 1999, 2012; FARAH, 2007).

Políticas de diversas áreas (saúde, políticas urbanas, atendimento a 
crianças e adolescentes, e enfrentamento da pobreza) eram ainda implemen-
tadas com viés setorial, e a atuação isolada não respondia à complexidade dos 
problemas. Além disso, especialistas e teóricos destacavam que serviços destina-
dos a um grupo social de um determinado território tendiam a ser ineficientes 
e ineficazes se não estavam articulados entre si. O enfrentamento dos proble-
mas dos cidadãos requeria que estes fossem vistos em sua “totalidade e não de 
forma fragmentada por apenas uma política” (JUNQUEIRA, 1997, 1998).

Também instituições internacionais voltaram-se cada vez mais para 
a intersetorialidade para superar problemas complexos e interconectados 
(CASTRO, 1990; ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 1978; 
BORGES, 2003; PENN, 2002). Mais recentemente, o debate sobre interseto-
rialidade voltou a ganhar força enquanto estratégia para garantir a efetividade 
das políticas públicas, uma vez que supõe um arranjo organizacional que arti-
cule temáticas de diferentes setores e possibilite a coordenação e a cooperação 
entre entes federativos e entre o Estado e a sociedade (LOTTA; FAVARETTO, 
2016), ainda que se reconheçam os desafios para sua concretização.

No presente artigo, aborda-se a intersetorialidade na atenção à 
primeira infância em políticas de enfrentamento da pobreza, por meio 
da análise de ações promovidas no âmbito do programa Comunidade 
Solidária2, mais especificamente do Comitê para o Desenvolvimento 

2 Criado em 1995 como estratégia de articulação e coordenação de ações de governo no 
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Integral da Primeira Infância (Codipi), desenvolvido entre 2000 e 2002, 
no segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC), 
e pelo Brasil Carinhoso (BC), ação criada no âmbito do Plano Brasil Sem 
Miséria (PBSM)3, coordenado pelo Ministério de Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome (MDS), desenvolvido a partir de 2012, nos dois mandatos 
da presidenta Dilma Roussef  4.

O presente estudo baseia-se em análise documental e entrevistas reali-
zadas com atores-chave entre 2015 e 2016. Está composto por quatro seções. 
Na primeira, conceitua-se intersetorialidade, chamando atenção para duas 
visões destacadas sobre o tema: a “restrita”, centrada na relação interna ao 
setor público, e a “ampliada”, que inclui a relação entre o setor público e o 
setor privado (FARAH; JACOBI, 2000; FARAH, 2007; INOJOSA, 1998; 
GUARÁ, 2010). Na segunda seção, caracteriza-se primeira infância e sua 
conexão com estudos da neurociência, saúde e ações de enfrentamento da 
pobreza, destacando-se a abordagem hegemônica que enfatiza a articulação 
intersetorial no atendimento integral à criança. Na terceira seção são apresen-
tadas as duas iniciativas: o Codipi e o BC. Na quarta e última seção, discute-se 
a intersetorialidade na agenda nacional no que se refere às ações voltadas 
para a primeira infância, destacando-se os desafios que ainda persistem.

INTERSETORIALIDADE: UM CONCEITO E UMA PRÁTICA 
EM CONSTRUÇÃO5

O debate sobre intersetorialidade no Brasil foi influencia-
do por discussões internacionais (MOSER, 1995; ORGANIZAÇÃO 

combate à fome e pobreza, partia do pressuposto de que o desenvolvimento poderia 
superar a pobreza, previa parcerias com a sociedade civil e as esferas de governo, bus-
cava reduzir superposição e fragmentação das ações, entre outros desafios. Foi uma das 
primeiras iniciativas a aderir à focalização das políticas.

3 Criado em 2011 para superar a extrema pobreza, tem como objetivos ampliar a renda 
familiar per capita, garantir o acesso a serviços públicos e promover a inclusão produtiva. 
Foi pactuado com os estados e as ações são implementadas prioritariamente nos e pelos 
municípios (PLANO BRASIL SEM MISÉRIA, 2012). 

4 Aqui serão apresentados resultados do primeiro mandato. 
5 Intersetorialidade tem interface com o conceito de transversalidade, mas este não será 

tratado aqui, por ultrapassar o escopo do presente artigo. 
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MUNDIAL DA SAÚDE, op. cit.; CASTRO, op. cit.; ORGANIZACIÓN 
PANAMERICANA DE LA SALUD, 1999; BORGES, op. cit.), inicialmen-
te na área de saúde, a partir do reconhecimento dos determinantes so-
ciais da doença, da saúde e do bem-estar, acompanhado pela afirmação da 
necessidade de ações para além dos programas de saúde (MENICUCCI, 
2014; JUNQUEIRA, 1998; CUNILL-GRAU, 2005, 2016). A Declaração 
de Alma-Ata, em 1978, já destacava a saúde como estado de completo 
bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a ausência de doença 
ou enfermidade (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, op. cit.), ou 
seja, dependente de outros setores sociais e econômicos.

Na década de 1980, esse debate foi incrementado com o movimen-
to por cidades saudáveis que ampliou o conceito de promoção da saúde 
para qualidade de vida, exigindo ações intersetoriais e o repensar das polí-
ticas públicas (MENICUCCI, op. cit.; WESTPHAL; MENDES, 2000). A 
Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) disseminou esse debate na 
América Latina, destacando a importância da atuação intersetorial6.

A Agenda 21 da Conferência das Nações Unidas sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento, da Rio-92, também identificou a importân-
cia da integração entre meio ambiente e desenvolvimento e a abordagem 
integrada do planejamento e do gerenciamento dos recursos. Essa estra-
tégia de articulação das políticas sociais foi explicitada também em outras 
áreas como a de educação, por meio da Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), em especial em função 
da crise econômica dos anos 1990 e do complexo debate sobre desenvolvi-
mento da América Latina (CASTRO, op. cit.). Nessa década, a discussão al-
cançou políticas públicas urbanas e econômicas, entre outras (CASTELLS; 
BORJA, 1996), ganhando destaque as discussões de desenvolvimento local 
e enfrentamento da pobreza especialmente após estudos de Amartya Sen7. 
Também as políticas de desenvolvimento e redução da pobreza do Banco 
Mundial passaram a abordar a intersetorialidade (MOSER, op. cit.).

6 Houve várias reuniões e conferências internacionais sobre intersetorialidade, entre elas: 
Conferências de Saúde de Adelaide, em 1988; de Sudsvall, em 1991; de Jacarta, em 
1997; do Canadá, em 1997. 

7 O Relatório de Desenvolvimento Humano do Programa das Nações Unidas para o De-
senvolvimento (PNUD), de 1990, e a Declaração do Milênio das Nações Unidas, de 
2000, refletem a visão intersetorial. 
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Para Cunill-Grau (2016), em meados dos anos 2000, o tema da in-
tersetorialidade se firma na agenda latino-americana, sobretudo como es-
tratégia de gestão de políticas sociais voltadas para grupos vulneráveis e 
enfrentamento da pobreza, por influência de agências da Organização das 
Nações Unidas (ONU).

No Brasil, a intersetorialidade já vinha sendo incorporada desde 
os anos 1970 especialmente no movimento sanitarista que, buscando o 
atendimento integral à saúde, fazia críticas ao modelo assistencial vigen-
te. Experiências como o Programa de Interiorização das Ações de Saúde 
e Saneamento (PIASS), de 1976; de prefeituras progressistas (Campinas/
SP, Lages/SC, Londrina/PR, Niterói/RJ, Piracicaba/SP, Montes Claros/
MG, entre outras), de 1977 a 1982; das Ações Integradas de Saúde (AIS), 
de 1983 a 1987, adotaram novas políticas de saúde com práticas interse-
toriais e contribuíram para o debate de integralidade (MULLER NETO, 
1991; CENTRO DE ESTUDOS DE CULTURA CONTEMPORÂNEA, 
1996). O conceito foi consolidado na 8ª Conferência Nacional de Saúde, 
em 1986, e, posteriormente, na Constituição de 1988 e em outras políticas.

Essa vivência pré e pós redemocratização e de descentralização das 
políticas sociais (FARAH, 2001) ampliou a discussão sobre novas práticas 
em políticas públicas e a importância da intersetorialidade para que os pro-
blemas dos cidadãos fossem vistos em sua totalidade e interconectados.

Na literatura, pode-se identificar dois sentidos quanto à abrangência 
do conceito de intersetorialidade: a) “restrito”, referente a relações internas 
ao setor público; e b) “ampliado”, que inclui relações entre o setor público 
e o setor privado e o não governamental.

No primeiro sentido, alguns analistas veem a intersetorialidade como 
o compartilhamento de ações e a soma de esforços entre diferentes setores 
e agências de uma mesma esfera de governo. Inicialmente, alguns trabalhos – 
como de Junqueira (op. cit.), Farah e Jacobi (op. cit.) – utilizavam o conceito 
em seu sentido “restrito”. Esses autores partiam do pressuposto de que a 
intersetorialidade é uma estratégia de atuação do Estado, que envolve a arti-
culação entre órgãos e atores estatais8, tratando-se de uma forma de coope-
ração horizontal intragovernamental, podendo ocorrer intra e intersetores.

8 Relações entre níveis de governo distintos costumam ser chamadas de relações inter-
governamentais.
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O segundo sentido (“ampliado”) inclui a participação de outros ato-
res, além dos governamentais, incorporando na ação intersetorial o que 
outros teóricos denominam de articulação público-privada ou parceria en-
tre o poder público e a sociedade (FARAH, 2001). Inojosa (2001, 1998) e 
Guará (op. cit.), entre outros, ao adotarem a concepção “ampliada”, cons-
tatam que a conjunção de diferentes saberes e experiências pode levar à so-
lução dos problemas complexos de forma cooperada, superando a exclusão 
social e promovendo o desenvolvimento social.

Nessa perspectiva, parte-se do pressuposto de que a proteção social 
ou algumas temáticas (exclusão, pobreza, atendimento à criança etc.) são 
fenômenos multidimensionais e multicausais, e seu enfrentamento exige 
novas estratégias com diversos olhares. O mesmo ocorre em relação a de-
terminados grupos sociais (mulheres, indígenas, pessoas com deficiência, 
idosos, crianças, jovens e negros) ou temas específicos (direitos humanos, 
ética, meio ambiente, mobilidade, enfrentamento da pobreza ou primeira 
infância) que demandam ações públicas diversas (VIANA, 1998; COSTA; 
BRONZO, 2012). Segmentos da população vulnerável, considerados prio-
ritários para a ação pública, necessitam de “novas” políticas integradas, com 
conteúdos e programas distintos, sem que desapareçam as políticas setoriais 
tradicionais, como saúde, educação, assistência, previdência e habitação.

Atualmente, na literatura, a intersetorialidade tem diferentes clas-
sificações. Uma dentre elas parte da análise de beneficiários envolvidos, 
setores articulados e custos, identificando dois tipos: a) restrita, quando se 
opta por atender menos pessoas em um conjunto ampliado de dimensões, 
ou, b) ampla, quando os programas “atendam a muitos cidadãos em pou-
cas de suas dimensões de vulnerabilidade”9 (MAGALHÃES, 2004, p. 36).

Magalhães (op. cit.) distingue três tipos de inserção da intersetoriali-
dade no ciclo das políticas públicas: a) objetivos e metas estabelecidos entre 
os setores, mas formulação e implementação setoriais e autônomas; b) for-
mulação intersetorial com implementação setorial, com alguma coordena-
ção e comunicação entre as áreas, durante a implementação; c) formula-
ção, implementação, acompanhamento e avaliação, com colaboração inter 
e intrasetorial durante todo o ciclo.

9 Os termos “restrita” e “ampla” utilizados pelo autor têm sentido distinto do que foi men-
cionado anteriormente. 
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Cunill-Grau (2016) mostra intensidades distintas de integração in-
tersetorial como colaboração, convergência, consolidação e interação, sen-
do esta última a que tem maior colaboração. Em outra categorização, a 
autora parte dos níveis de integração dos mecanismos de gestão, da execu-
ção e das estruturas organizativas, caracterizando a intersetorialidade como 
de “baixa” ou de “alta” intensidade. Para Costa e Bronzo (op. cit., p. 61), a 
“intersetorialidade situa-se em um contínuo que abrangeria desde a arti-
culação e coordenação de estruturas setoriais já existentes até uma gestão 
transversal” em que há mudanças nas dinâmicas, nos processos institucio-
nais, no desenho e no conteúdo das políticas.

Apesar das diferenças conceituais de intersetorialidade e sua abran-
gência, parece haver relativo consenso entre os estudiosos do tema sobre a 
importância da atuação integrada das políticas, bem como da articulação 
entre poder público e sociedade civil, tanto no planejamento como na exe-
cução e avaliação, para solucionar problemas públicos.

A implementação da intersetorialidade é complexa e influenciada 
por fatores políticos e institucionais, bem como pela interação entre ato-
res que atuam a partir de experiências, valores, visões de mundo próprios, 
exigindo alterações no modus operandi, com o desenvolvimento de novos 
saberes, mudança da cultura organizacional, das habilidades e dos pro-
cessos necessários à condução do trabalho social. Ao atuar, é necessário 
“olhar para outros, somando e integrando competências e intervenções” 
(GUARÁ, op. cit., p. 9), pois “a realidade se apresenta como uma teia de 
relacionamentos diversos” (MENICUCCI, op. cit., p. 13).

PRIMEIRA INFÂNCIA, PROGRAMAS DE ENFRENTA-
MENTO DA POBREZA E INTERSETORIALIDADE COMO 
ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO

A primeira infância engloba o período entre a gestação e os seis 
anos10, etapa fundamental para o desenvolvimento infantil. Ainda que 
a área da saúde já chamasse a atenção desde a década de 1970 para a 

10 Esse período varia de país para país, e entre pesquisadores da infância não há ainda 
consenso em relação a essa delimitação (SILVA; MÜLLER, 2015). 
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relevância da primeira infância, esta fase ganhou destaque nas agendas 
social e governamental a partir de estudos da neurociência que mostraram 
a importância desse período para o desenvolvimento das conexões neurais 
do cérebro e do impacto das condições do ambiente e das experiências 
pessoais no desenvolvimento infantil (SHONKOFF, 2010).

Estudos de diversas áreas mostram a importância dos primeiros 
anos de vida para o desempenho escolar futuro, a saúde, a produtivida-
de econômica, o acesso à cidadania, o comportamento e o desenvolvi-
mento de habilidades cognitivas e não cognitivas (SHONKOFF, op. cit.; 
VELOSO, 2011; FUNDAÇÃO MARIA CECÍLIA SOUTO VIDIGAL, 
201[?]). Outros, mais “economicistas”, salientam que investimentos nes-
sa fase representam redução de custos e ganhos de eficiência nos setores 
de saúde e educação e, além disso, que “as habilidades desenvolvidas na 
infância formam a base para o aprendizado futuro e o sucesso no mer-
cado de trabalho” (WORLD BANK, 2010, p. 15). Organismos multila-
terais passaram a atribuir ao desenvolvimento infantil um papel central 
para o desenvolvimento de países pobres (PENN, op. cit.), em especial 
pós-2000, disseminando modelos de atendimento11.

Há também autores que defendem o desenvolvimento integral in-
fantil a partir da articulação entre as políticas sociais básicas (saúde, edu-
cação, alimentação e nutrição, esportes etc.), de assistência social, serviços 
especiais de prevenção e atendimento à violência, entre outros (SPOSATI, 
2006; NASCIMENTO, 2010), de forma a efetivar os direitos de todas as 
crianças, transformando-as em sujeitos de direitos. Partem de uma visão 
holística da criança como ser integral, segundo a qual cada área deve dispo-
nibilizar os serviços de sua competência, atuando para prevenir problemas 

11 Organismos internacionais (Banco Mundial e Unicef) passaram a apoiar, a partir de 
1970, modelos de atendimento de “baixo custo” às crianças, vinculados à área de as-
sistência social (ROSEMBERG, 2002). Na década de 1990, o Banco Mundial passou a 
defender a inclusão de ações à primeira infância em programas de redução da pobre-
za e de desenvolvimento, contribuindo para a disseminação dessas iniciativas em países 
em desenvolvimento (PENN, op. cit.); a abordagem intersetorial passou a ser defendida 
(MOSER, op. cit.). 

 Atualmente, há um novo movimento de disseminação de experiências que buscam pro-
mover o desenvolvimento integral na primeira infância, por meio de visitas domiciliares 
e comunitárias, orientando as famílias em situação de risco e vulnerabilidade social no 
que se refere ao cuidado, à educação e à estimulação das crianças. 
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e evitar superposições, agindo integradamente com os demais setores de 
atenção à primeira infância.

No Brasil, no governo FHC, já se considerou como primeira 
infância o período da gestação aos seis anos no que se refere à implemen-
tação de políticas públicas, ainda que a delimitação então dominante nos 
estudos de desenvolvimento infantil reforçasse a importância do período 
da gestação até os três anos12 (BRASIL, 2002). Hoje, essa definição – da 
gestação aos seis anos – está regulamentada pelo Marco Regulatório da 
Primeira Infância, aprovado pela Lei federal nº 13.257/201613. A lei, em 
seu art. 5º, prevê como áreas prioritárias para as políticas públicas para 
essa faixa etária: saúde, alimentação e nutrição, educação infantil, con-
vivência familiar e comunitária, assistência social à família da criança, 
cultura, brincar e lazer, espaço e meio ambiente, prevenção de acidentes, 
bem como proteção contra toda forma de violência e de pressão consu-
mista, e adoção de medidas que evitem a exposição precoce à comuni-
cação mercadológica. Estabelece que a política nacional será elaborada 
com abordagem e coordenação intersetoriais, articulando as diversas po-
líticas setoriais com uma visão abrangente de todos os direitos da criança 
na primeira infância.

O conceito de intersetorialidade aqui adotado é “ampliado”, pois 
na atenção à primeira infância há articulação e conexão entre políticas 
de diferentes áreas e entre atores governamentais e não governamentais, 
inclusive a família. Sua efetivação supõe relações de colaboração não hie-
rárquicas, baseadas no reconhecimento das especificidades de cada área 
articuladas num projeto conjunto em que os envolvidos participam do pro-
cesso de planejamento, implementação e avaliação (INOJOSA, 2001).

Na próxima seção, são apresentadas duas iniciativas que bus-
cam a intersetorialidade no atendimento à primeira infância: o Comitê 
para Desenvolvimento Integral da Primeira Infância (Codipi) e o Brasil 
Carinhoso (BC), e um quadro com uma síntese comparativa.

12 A Pastoral da Criança utiliza a Campanha dos 1000 dias, e o Ministério da Saúde tem 
ações para incentivar a amamentação e a alimentação saudável até os dois anos. Essas 
posições são convergentes com os estudos apoiados pela OMS, que define como funda-
mental o período que vai da gestação aos dois anos.

13 Especialistas também utilizam o termo Primeiríssima Infância para o período até os três 
anos, ou os primeiros mil dias, mas esse recorte não existe na legislação brasileira.
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A INTERSETORIALIDADE NA PRIMEIRA INFÂNCIA

Comitê para Desenvolvimento Integral da Primeira Infância

Desde meados da década de 1990, nos ministérios da saúde, da educa-
ção e da previdência e assistência social e no âmbito do programa Comunidade 
Solidária havia discussões quanto à importância do desenvolvimento infantil 
e da articulação de ações voltadas à primeira infância. O programa de gover-
no para o segundo mandato de FHC (1999-2002) – intitulado Avança, Brasil 
– reconhece a importância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento da 
criança, destacando as ações em educação, saúde e assistência, e a necessida-
de de articulação entre as políticas (CARDOSO, 1998). O documento realça 
o papel das famílias e das mães14 junto às políticas públicas:

Não se deve subestimar a capacidade das mães de família, mesmo aquelas 
com pouca escolaridade, de realizar com competência muitas das tarefas 
próprias da creche, desde que devidamente orientadas. Por isso mesmo, em 
nenhum país se pretende universalizar o atendimento das crianças em creche; 
ao contrário, a permanência junto à mãe tem sido estimulada por 
programas de apoio e de orientação materno-infantis.

Para o adequado atendimento dessa faixa etária, é indispensável, 
portanto, a cooperação entre as Secretarias de Educação, Saúde e Assistência 
Social. Os recursos para a instalação, manutenção e ampliação das 
creches também não podem se restringir aos provenientes da área 
de educação; devem integrar contribuições dos setores de saúde e 
assistência social. (p. 76, grifos nossos)

A partir de diagnóstico elaborado em 2000 pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea) e da realização, em Brasília, do I Seminário 
Internacional – O Desenvolvimento Integral da Primeira Infância e as 
Políticas Públicas –, foi criado o Codipi15. O estudo mostrava a vulnera-

14 A partir da década de 2000, surgem críticas às políticas públicas que trazem encargos às 
mulheres (MEYER; KLEIN; FERNANDES, 2012).

15 Criado por Ruth Cardoso, quando Osmar Terra, médico e ex-prefeito de Santa Rosa/RS, 
era o secretário executivo do Comunidade Solidária. 
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bilidade das crianças de até seis anos16, em especial das mais pobres, e a 
coexistência de programas similares em órgãos distintos, a resistência de 
instituições à gestão compartilhada, a centralização dos recursos financeiros 
e a existência de orçamentos setoriais que dificultavam ações articuladas.

O Comitê era vinculado à Secretaria-Executiva do Programa 
Comunidade Solidária, subordinado à Presidência da República. 
Concebido como órgão estratégico, atuava como instância de coordenação 
e articulação das políticas voltadas às crianças de até seis anos, entre as três 
esferas de governo e instituições de defesa dos direitos da criança. A inclu-
são da primeira infância como um dos focos de atenção do Comunidade 
Solidária colocou as crianças na agenda governamental, mas inseridas em 
políticas de enfrentamento da pobreza.

O Comitê era composto por uma Coordenação Executiva e um 
Fórum, e contava com representantes governamentais (Ministérios da 
Saúde, Educação, Previdência e Assistência Social, Cultura e Justiça), 
não governamentais (Pastoral da Criança e Fundação Orsa) e organis-
mos internacionais (Unicef, Unesco e Banco Mundial) (SECRETARIA-
EXECUTIVA DO PROGRAMA COMUNIDADE SOLIDÁRIA, 2002).

A visão de intersetorialidade prevalecente no Comitê era a “amplia-
da”. Destacava a importância do desenvolvimento infantil com ações de 
cuidados desde “a gestação, o aleitamento, a imunização, a nutrição, os estí-
mulos, a educação infantil, a participação e o papel fundamental da família” 
(Ibid., p. 321) e partia da visão de que o cuidado e a atenção à criança envol-
vem responsabilidades compartilhadas entre governo, família e sociedade.

O Comitê atuava em três linhas: “1) articulação: análise e integração 
de políticas públicas com foco na primeira infância; 2) intervenção: ela-
boração de metodologias de intervenção em favor do desenvolvimento da 
primeira infância e; 3) comunicação: ações de informação, comunicação e 
mobilização social” (Ibid., p. 320).

O Fórum, com reuniões mensais, era um espaço de discussão dos 
programas e das condições de acesso, troca de experiências, pactuação de 
agendas e estratégias de ação e de superação dos desafios encontrados.

16 Quase 50% delas viviam em famílias cujo responsável ganhava menos de dois saláriomí-
nimos.
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O Codipi iniciou suas atividades em 2001, por meio de um projeto-
-piloto denominado Começando Melhor, implementado em 28 municípios 
pobres do programa Comunidade Solidária. Foram realizados um diagnós-
tico e o planejamento de ações de atendimento a gestantes e crianças. Essa 
experiência confirmou a necessidade de ações locais integrais.

Em 2002 começou o incentivo à formação de comitês locais 
em 700 municípios brasileiros participantes do Comunidade Ativa17. 
Buscava-se inserir a importância dessa etapa de vida na discussão sobre 
desenvolvimento e como estratégia de rompimento do ciclo intergera-
cional de pobreza e exclusão social (Ibid.). Em vez de criar novas inicia-
tivas, apoiava e potencializava os recursos e as ações existentes.

Dentre as atividades desenvolvidas pelo Codipi podem ser mencio-
nadas: a) participação bimestral na publicação InformaAtiva, distribuída 
aos 700 municípios do Comunidade Ativa, com experiências municipais 
intersetoriais exitosas de atenção à primeira infância; b) criação de co-
mitês estaduais e municipais com a participação de diversos atores18; c)  
elaboração da publicação Políticas intersetoriais em favor da infância: guia 
referencial para os gestores municipais, em parceira com o Ministério da 
Saúde, em 2002; ed) elaboração da cartilha Uma agenda pela criança, em 
2002 (COMITÊ DA PRIMEIRA INFÂNCIA, 2002a, 2002b).

Pode-se destacar a preocupação de se incentivar uma atuação in-
tersetorial em programas para a primeira infância, ainda que realizado 
em um universo limitado de municípios. A visão de intersetorialidade 
não se restringia à atuação governamental, incluindo parcerias com a 
sociedade. Em função do término do Comunidade Solidária com a fi-
nalização da gestão FHC, há mais resultados vinculados às ações de 
sensibilização que às de implementação de ações.

17 Iniciou em 1999 com a proposta de combate à pobreza e de promoção do desenvolvi-
mento aos municípios com os piores IDH-M do Brasil. Nesses, era aplicada a metodo-
logia do Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável (DLIS), que buscava promover 
um processo endógeno de desenvolvimento, criando uma conexão entre ações do Estado 
e da sociedade para mudar as condições daquela comunidade. 

18 Em 2002 havia 394 comitês locais formados ou em implementação. O comitê nacional 
fornecia a metodologia de trabalho e estimulava os estaduais e, estes, os municipais 
(COMITÊ DA PRIMEIRA INFÂNCIA, 2002a). Em entrevista, Terra (2015) destaca 
que estes ainda não estavam consolidados. 
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Brasil Carinhoso

No governo Lula foram desenvolvidas experiências intersetoriais – 
como o Programa de Saúde da Família, criado no governo Itamar Franco, 
o Programa Bolsa Família (PBF), o Território da Cidadania e, o Programa 
da Saúde da Criança – com destaque às de enfrentamento da pobreza. 
Algumas tinham crianças como público beneficiário e outras incluíam 
crianças como um dos grupos considerados no desenho do programa, 
como no PBF, mas não havia um programa que integrasse as ações voltadas 
para a primeira infância.

Durante a campanha eleitoral, a então candidata à presidência 
Dilma Roussef  prometeu acabar com a pobreza extrema. Nas diretrizes do 
seu programa de governo para o período 2011/2014 há menções ao apri-
moramento permanente dos programas de transferência de renda, como o 
PBF, e à melhoria da educação e das condições de saúde. A intersetoriali-
dade passava a ser uma diretriz política do mandato (NATALINO, 2009). 
Embora não haja menção específica ao termo “primeira infância”, são ci-
tados serviços e ações para esse público (como creche, saúde etc.) e consta 
que caberá ao novo governo “coordenar iniciativas da União, dos demais 
entes federativos e da sociedade para a proteção integral dos direitos da 
criança e do adolescente” (ROUSSEFF, 2010, p. 16).

Em 2011, no início do mandato da presidenta Dilma, foi elaborado 
o Plano Brasil sem Miséria (PBSM)19, cujo objetivo era superar a extrema 
pobreza no país até 2014. Foram articuladas ações em três eixos (transfe-
rência de renda, acesso a serviços e inclusão produtiva) com ações de busca 
ativa20 para identificação das pessoas mais pobres que não acessavam os 
serviços públicos de proteção social.

O Brasil Carinhoso (BC), criado em 2012, foi concebido poste-
riormente e inserido no PBSM com a perspectiva de atenção integral à 
criança de até seis anos, fortalecimento de seus direitos e articulação inter-
setorial e interfederativa. O BC reconhece a vulnerabilidade dessa faixa 

19 No PBSM, a importância atribuída à primeira infância foi expressa na ampliação do 
benefício variável do PBF para famílias que tivessem entre seus membros até cinco 
crianças, gestantes e nutrizes.

20 A busca ativa era realizada pelos municípios, com apoio financeiro da União. Envolvia 
a localização de famílias extremamente pobres, sua inclusão no Cadastro Único e seu 
direcionamento aos serviços públicos. 
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etária e a importância do desenvolvimento infantil (CAMPELLO, 2012); 
inova ao articular três eixos do desenvolvimento infantil: assistência so-
cial, saúde e educação; e prevê relações intersetoriais tanto no âmbito da 
União, por meio dos ministérios da Saúde (MS), de Educação (MEC) e 
do Desenvolvimento Social (MDS) e seus respectivos órgãos (intra e inter), 
quanto no âmbito dos municípios, que são os agentes implementadores.

O BC agrega programas e projetos existentes e novas ações identi-
ficadas para solucionar gargalos e atender públicos desassistidos (COSTA; 
MAFRA; BACHTOLD, 2014). Os programas participantes foram sele-
cionados a partir de reuniões com as equipes dos ministérios envolvidos21. 
A diretriz para a escolha era que fossem direcionados ao público extre-
mamente pobre, possibilitassem grande adesão dos municípios, pudessem 
ser implementados em ampla escala, com execução ágil e promovessem 
resultados até o período final do PBSM, em 2014. A opção não foi por pro-
jetos-piloto localizados, mas sim por ações para muitas crianças em poucas 
dimensões de vulnerabilidade.

No eixo de assistência social, o BC modifica o PBF, ampliando o 
benefício de transferência de renda às famílias com crianças de até seis 
anos22 para que tenham no mínimo R$ 70,00 de renda per capita e, assim, o 
benefício “varia de acordo com a intensidade da pobreza de cada família” 
(COSTA; MAFRA; BACHTOLD, op. cit., p. 276).

No eixo de saúde, expande as ações já existentes no MS que influe-
ciam no desenvolvimento infantil das crianças de até seis anos, como o for-
necimento das doses de vitamina A23, sulfato ferroso24, vacinas e medica-
mentos para asma, além de estender o Programa Saúde na Escola (PSE)25 
para creches e pré-escolas. Em 2014, visando prevenir e controlar as de-
ficiências nutricionais, passa a distribuir o Nutrisus (sachê contendo uma 
mistura de vitaminas e minerais em pó). O PSE e o Nutrisus priorizavam o 
atendimento às creches com concentração de crianças do PBF.

21 Cada ministério propunha um “cardápio” de ações, e essas eram discutidas coletivamente.
22 Em novembro de 2012 redefiniu-se a faixa etária de atendimento para até 15 anos. Em 

2014 o benefício foi ampliado para R$ 77,00. 
23 Distribuído às crianças de seis a 59 meses nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).
24 Distribuído às crianças de até 24 meses nas UBS. 
25 O PSE, criado em 2007, não atendia educação infantil até a elaboração do BC. 
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Na educação, o BC privilegia o atendimento à educação infan-
til, etapa educacional com menor cobertura26, que contribui para o de-
senvolvimento infantil e é central para romper o ciclo da pobreza. São 
definidas três estratégias para estimular a oferta de vagas com qualidade:  
a) antecipação do repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), 
pelo MEC, para novas turmas e novos estabelecimentos de educação infan-
til; b) apoio financeiro suplementar de 50% do menor valor de referência 
do Fundeb para novas vagas às crianças do PBF na rede municipal própria 
ou conveniada com o Poder Público; e c) ampliação do valor repassado 
para alimentação escolar, por meio do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (PNAE), de R$ 0,60 para R$ 1,00 por criança, em 2012, para cinco 
refeições diárias (MARCONDES; CRUZ; SILVA, 2015).

A antecipação do Fundeb e o apoio à alimentação escolar são 
custeadas pelo orçamento do MEC e repassadas aos municípios pelo 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). A suple-
mentação financeira de 50% se dá com recursos do orçamento do MDS, 
por ser ação ligada à política de enfrentamento da pobreza, que transfe-
re o recurso ao FNDE, que o repassa aos municípios (CRUZ; FARAH; 
SUGIYAMA, 2014; MARCONDES; CRUZ; SILVA, op. cit.). Há um 
redesenho do conteúdo das políticas setoriais com a criação de um novo 
arranjo de financiamento da educação infantil com recursos do MDS e 
MEC e gestão pelo MEC/FNDE. O BC apoia e induz financeiramente 
a ampliação de vagas em creches, focalizando as crianças mais pobres 
(CRUZ; FARAH; SUGIYAMA, op. cit.).

Por ser uma ação intersetorial, exige um processo de coordenação 
que é assumido pelo MDS, por meio da Secretaria Extraordinária para 
Superação da Extrema Pobreza (Sesep), que promove ações de negociação, 
redução de conflitos, monitoramento e realinhamento permanente sem um 
mecanismo formal de autoridade.

Em cada ministério há um responsável pela operacionalização, ha-
vendo reuniões bilaterais entre o MDS e cada órgão, sem periodicidade 
fixa. Sistemas informatizados setoriais já existentes (como Cadastro Único, 

26 O acesso a creche, em 2014, era 24,5%, sendo que os não pobres frequentavam mais 
a escola ou a creche (38%) do que as crianças pobres (12,6%) ou extremamente pobres 
(16,4%) (INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA E APLICADA et al., 2015).
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Censo Escolar, Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional – Sisvan, 
Datasus, Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle – 
SIMEC, entre outros) permitem o acompanhamento do BC, com planilhas 
organizadas para este fim. Por meio da Secretaria de Avaliação e Gestão da 
Informação (SAGI) do MDS, os resultados do PBSM, incluindo os do BC, 
são monitorados trimestralmente.

Os mecanismos de informação entre os setores são informais, 
muitas vezes realizados por troca de correspondência eletrônica para 
agilizar as ações. Não há fóruns ou espaços de negociação com todos os 
responsáveis e nem com os municípios. Entrevistados de três ministérios 
apontam que a formulação do BC foi realizada de forma intersetorial, 
com o estabelecimento de uma agenda comum com metas e responsabi-
lidades compartilhadas, mas a implementação é setorial, com coordena-
ção do MDS e comunicação entre as áreas (MAGALHÃES, 2004), sem 
a estruturação de uma equipe intersetorial.

A intenção do BC era reproduzir a articulação intersetorial no 
âmbito municipal. Com a busca ativa das crianças do PBF fora da esco-
la, sua matrícula e seu registro no SIMEC, esperava-se promover uma 
articulação local das áreas de assistência e de educação, bem como com 
outras áreas ao ampliar o acesso aos serviços.

Há resultados do BC de ampliação da transferência de renda e aces-
so a serviços. Aqui destaca-se a extensão do acesso das crianças do PBF 
à creche: em 2012, 2.246 municípios aderiram a essa iniciativa (40% dos 
municípios brasileiros), com 261.890 crianças atendidas, com o recebimen-
to de R$ 151.074.200,27 referentes à suplementação de 50% e; em 2014, 
havia 4.939 municípios (89%), com 580.981 crianças, e o repasse de R$ 
764.504.181,21 (CRUZ; FARAH; SUGIYAMA, 2014; BRASIL, 2016).

A seguir é apresentado um quadro comparativo dos dois programas: 
Codipi e Brasil Carinhoso.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A implementação de ações articuladas e suas (re)formulações mos-
tram a consolidação incremental da importância da primeira infância 
(LINDBLOM, 1959). Estudos da neurociência e de outros campos contri-
buíram para assegurar a relevância do desenvolvimento infantil e contem-
plar a visão intersetorial como estratégia de atuação.

A primeira infância entrou na agenda governamental, ganhou des-
taque e ampliou ações para promover o atendimento integral às crianças 
com até seis anos. De um projeto-piloto com visão “ampliada” de interse-
torialidade, no governo FHC, passou-se a uma “ação ampla” com o BC, 
no governo Dilma. A mudança passou por arranjo intersetorial com legi-
timação de consensos sobre a importância de ações na saúde, educação e 
assistência social, mas com visão “restrita” de intersetorialidade, vinculada, 
em especial, aos órgãos governamentais, com foco na redução da pobreza.

Com o BC, foram criados novos arranjos organizacionais e formas 
de cofinanciamento das ações, como na política de creches, por exemplo. O 
rompimento da visão setorizada no financiamento da creche para crianças 
do PBF merece destaque. Houve avanços também no acompanhamento 
contínuo das ações por meio de reuniões entre os envolvidos e articulação 
de sistemas informatizados setoriais. Observou-se avanços na estratégia de 
articulação intersetorial, com legitimação e pactuação de consensos, e a 
criação de uma cultura de diálogo. Ainda são necessários aprimoramen-
tos na implementação do BC para que os envolvidos sejam participantes 
ativos. A autoridade decisória ainda está com a União e a de implemen-
tação com os municípios (ARRETCHE, 2012), com desenho e modo de 
operação estabelecidos pelo governo federal (FARAH, op. cit.), havendo 
poucos espaços de articulação entre os setores em todo o ciclo das políticas 
públicas. No âmbito institucional, ocorreram mudanças na estrutura, nos 
mecanismos e processos existentes, mas ainda se faz necessário aprimorar a 
intersetorialidade no âmbito operativo (COSTA; BRONZO, 2012) com a 
adoção de posturas mais cooperativas.

Em 2015 coexistiam com o BC alternativas no governo federal para o 
atendimento à primeira infância, como projetos-piloto de visitação domiciliar 
e estimulação precoce às crianças pequenas, seguindo o modelo do Primeira 
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Infância Melhor (PIM)27 do Rio Grande do Sul. Pesquisas futuras poderão 
identificar os caminhos adotados pelo Brasil por entre as diversas alterna-
tivas de atenção às crianças pequenas. Experiências de estimulação preco-
ce serão o novo movimento de indução do governo federal aos municípios? 
Promoverão a intersetorialidade? Serão apenas para crianças em situação 
de pobreza ou serão universais? Ou seja, ainda que haja consenso sobre a 
importância da intersetorialidade para essa faixa etária, é atual o debate e a 
disputa sobre diferentes alternativas a serem adotadas.

Também é necessário, ainda, pesquisar como iniciativas formuladas 
intersetorialmente no âmbito federal são implementadas nos municípios. 
O modelo federal é replicado localmente? Como ocorre a articulação das 
áreas nos governos locais? A assistência social tem poder, no âmbito local, 
para fazer a coordenação da iniciativa, como o faz o MDS?

São necessários também estudos que contribuam para o equaciona-
mento de algumas dificuldades identificadas: financiamento compartilhado 
para ações integrais e integradas; viabilização da estratégia intersetorial em 
todas as etapas do ciclo de políticas públicas; diferenciação entre o tempo 
político e o da criação de uma cultura de trabalho integrada; realização 
de uma agenda intersetorial diante de agendas setoriais; disputas políticas; 
falta de espaços intra e intergovernamentais de negociação, entre outras.

Apesar de a criança ser prioridade absoluta na Constituição 
Federal, ainda há muito para que a primeira infância tenha lugar de des-
taque nas políticas públicas. Com o Plano e a Rede Nacional da Primeira 
Infância e aprovação do Marco Regulatório da Primeira Infância, em 
2016, o país fortalece o compromisso assumido no ECA, na Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional e na Lei Orgânica da Saúde, 
sobre a importância de ações integrais e integradas para essas crianças, 
mas há um caminho a ser percorrido. Apesar dos avanços no acesso aos 
serviços, em especial dos mais pobres, ainda são desafios a integralidade, 
a integração e a universalização do atendimento.

27 Há críticas às políticas de “inclusão social” no Brasil que colocam as famílias, com des-
taque às mulheres, como responsáveis por problemas sociais complexos e por sua reso-
lução. O estudo de Meyer, Klein e Fernandes (2012) critica a experiência do PIM-RS e 
outras políticas, pois carregam uma carga ideológica do familismo e da maternagem. 
Marcondes, Cruz e Silva (op. cit.) mostram interface do BC com a política de gênero. 
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Implementação e gestão de projetos sociais: uma discussão 
da interdisciplinaridade e aprendizagem significativa

Erika Costa da Silva Gaudeoso

Resumo
Somente uma elaboração coletiva pode garantir a efetivação dos projetos, no senti-
do de colocar em ação a aprendizagem. Por essa perspectiva o ensino presente na 
implantação e gestão de um projeto pode e deve contribuir no desenvolvimento de 
potencialidades e ampliação das possibilidades dos elementos da equipe envolvida 
para transformar o que se aprende em comportamentos socialmente significativos. O 
conceito de aprendizagem significativa, firmado principalmente na contextualização 
do conhecimento, volta-se para a articulação da teoria com a prática considerada na 
integração dos conhecimentos por meio da interdisciplinaridade, para construir uma 
relação de sentidos entre o conhecimento e a realidade dos integrantes da equipe. O 
conceito de aprendizagem significativa revela como a interdisciplinaridade se sobrepõe 
e permeia as cinco dimensões da aprendizagem significativa, sinalizando a interativi-
dade, a simultaneidade e a recursividade.

Palavras-chave: Gestão de projetos sociais. Aprendizagem significativa 
Interdisciplinaridade.

Abstract
Only a collective effort can guarantee that projects will be effective in the sense of  
putting learning into action. For this perspective, the teaching present in the initi-
ation and management of  a project can and must contribute in the development 
of  potentialities and widening of  possibilities of  the members of  the team involved 
in order to transform what the group learns into socially significant behaviors. The 
concept of  meaningful learning, fixed principally in the contextualization of  knowl-
edge, is focused on the articulation of  theory and practice considered in the inte-
gration of  knowledge through interdisciplinarity, for the construction of  a relation 
of  meanings between the knowledge and reality of  the team members. The concept 
of  meaningful learning shows how interdisciplinarity is superimposed on  and per-
meates the five dimensions of  meaningful learning, signaling interaction, simulta-
neousness and resourcefulness.

Keywords: Social projects management. Meaningful learning. Interdisciplinarity.
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INTRODUÇÃO

Para dar respostas eficazes e eficientes aos atuais problemas econômi-
cos, sociais e ambientais, as organizações têm se organizado e adotado estra-
tégias que compreendem um conjunto de ações ou atividades que reflitam a 
competência da organização em identificar e aproveitar oportunidades para 
agir rapidamente, respeitando as limitações de tempo, custo e especificações.

Responder às novas condições e necessidades socioambientais e criar 
novos cenários e panoramas de desempenho mais promissores e eficazes 
são os desafios das organizações (LUCK, 2012). A capacidade de as orga-
nizações da sociedade civil intervirem de maneira eficaz na realidade social 
depende das habilidades dos atores sociais, mas também da possibilidade 
da criação e aplicação de novos conhecimentos organizacionais gerados a 
partir de aprendizagem pautada pela construção coletiva, na apropriação 
crítica do conhecimento e na articulação de soluções e ações intersetoriais.

A intersetorialidade, como um meio de intervenção na realidade, 
segundo Junqueira (2005), exige articulação de instituições e pessoas para 
integrar saberes e experiências, estabelecendo um conjunto de relações e 
constituindo redes.

Nesse sentido, Albagli e Maciel (2005) salientam que a difusão e o 
compartilhamento de informações e conhecimentos requerem que os ato-
res estejam conectados e que haja canais ou mecanismos de comunicação 
que propiciem fluxos de conhecimento e, consequentemente, o aprendi-
zado interativo. Para as autoras, o aprendizado não se limita a ter acesso 
a informações, mas consiste na aquisição e construção de competências 
concebidas como processo dinâmico de relações sociais em rede. 

Nessa perspectiva, as práticas organizacionais devem privilegiar sabe-
res, experiências e conhecimentos, buscando contribuir para o desenvolvimen-
to de potencialidades e ampliação das possibilidades dos envolvidos, no sentido 
de transformar o aprendizado em comportamentos socialmente significativos.

ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS SOCI 
AIS: DESAFIOS E PERSPECTIVAS

O motivo que fundamenta a existência de projetos sociais é a exe-
cução de ações que contribuam para o enfrentamento dos problemas. O 
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projeto emerge, portanto, em resposta a um problema, necessidade ou 
oportunidade identificados por pessoas incomodadas ou afetadas por uma 
situação-problema. Mas para que a situação tenha solução efetiva é ne-
cessária a implementação de projetos sociais apropriados, bem como a 
existência de políticas públicas adequadas à disponibilidade de recursos e 
ao posicionamento da opinião pública.

É durante as fases de identificação e elaboração do projeto que serão 
evidenciadas e indicadas as condições técnicas e/ou políticas que deverão 
limitar sua implantação. Nessa perspectiva, a gestão de um projeto social 
tem início a partir de sua elaboração, sendo a implementação exitosa decor-
rente, em grande parte, da qualidade do planejamento e principalmente do 
rigor na identificação e definição do problema-alvo de intervenção social.

O desenvolvimento de uma cultura organizacional voltada para o 
planejamento deve ser tratado como uma ferramenta vital de aperfeiçoa-
mento no processo de tomada de decisão da gestão dos projetos, conside-
rando-se que este é um organismo vivo, que exige profissionais envolvidos 
com agilidade e criatividade na condução das ações.

De acordo com Chanlat (1995), os modelos de gestão são consti-
tuídos por dois componentes: o prescrito e o real. O prescrito caracteri-
za-se por um componente abstrato, formal e estático, originando o mo-
delo de gestão planejado. Já o segundo componente caracteriza-se por 
um componente concreto, informal e dinâmico, que o qualifica como 
modelo de gestão real, efetivo.

Já Ferreira et al. (2006) definem modelo de gestão baseando-se nas 
dimensões da forma e da função. Para esses autores, a dimensão da forma 
relaciona-se com a configuração organizacional adotada e as tarefas que 
precisam ser cumpridas, ou seja, o aspecto instrumental de gestão, enquan-
to a dimensão da função está associada ao orgânico, ao vivo.

A relação existente entre eles exigirá a adoção de processos de gestão 
com uma abordagem pluralista, que contempla diversas áreas do conheci-
mento, envolvendo diferentes grupos sociais de interesse.

A interlocução de diferentes atores sociais demandará esforço de coor-
denação e a adoção de estratégias de formulação e gestão de projeto, podendo 
aumentar a viabilidade de sinergia e complementaridade acerca do entendi-
mento de uma situação-problema, bem como a identificação de práticas so-
ciais compartilhadas que gerem impacto na qualidade de vida da população.
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A APRENDIZAGEM PAUTADA NA CONSTRUÇÃO COLETIVA 
NO CICLO DE VIDA DOS PROJETOS

O ciclo de vida do projeto expressa os principais momentos e ati-
vidades de vida de um projeto. Seu ciclo de vida pode ser dividido nas 
seguintes fases: iniciação, planejamento, monitoramento e controle, exe-
cução, encerramento. A primeira fase do projeto, denominada iniciação, é 
marcada pela identificação da oportunidade de intervenção e elaboração 
da proposta do projeto. Essa fase é constituída por etapas que envolverão: 
a situação-problema que afeta um determinado grupo de pessoas; levan-
tamento e análise dos dados que caracterizam o ambiente social; identifi-
cação das alternativas viáveis para solução do problema identificado, bem 
como a escolha da estratégia a ser adotada.

Nessa etapa será elaborada a proposta do projeto que contemplará 
os seguintes elementos: objetivos do projeto; resultados a serem alcançados; 
ações propostas; metodologia e estratégias que serão adotadas, público-al-
vo, custos necessários e equipe responsável pela execução do projeto.

Para a identificação e análise da oportunidade é importante perce-
ber que os problemas sociais não podem ser entendidos isoladamente, ou 
seja, precisam ser compreendidos sistemicamente, pois são interligados e 
interdependentes.

O diagnóstico da situação divide-se em três etapas que articulam 
a visão e a percepção dos atores envolvidos, quais sejam: levantamento 
técnico e organização das informações sobre o objeto e seu contexto; le-
vantamento da visão da comunidade sobre os problemas, as potencialida-
des endógenas e análise das informações; definição do problema-alvo; e 
intervenção adequada para a realidade social estudada. São etapas que se 
interconectam para a solução dos problemas sociais.

Nesse sentido, Junqueira (op. cit., p. 26) diz que a complexidade dos 
problemas sociais exige “vários olhares, diversas maneiras de abordá-los, 
aglutinando saberes e práticas para o entendimento e a construção inte-
grada de soluções que garantam à população uma vida com qualidade”. 

Portanto, a multiplicidade de atores envolvidos em um processo 
de reflexão sobre possíveis soluções pode gerar ampliação do conheci-
mento e da capacidade de identificar alternativas para transformação da 
realidade. É um processo sistêmico e interativo de troca de informações 
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entre pessoas, com o propósito específico de colaborar na elaboração de 
conhecimentos e significados, incorporando-os à sua estrutura cognitiva 
e ao patrimônio cultural coletivo.

O planejamento é a fase da elaboração de um plano de implemen-
tação e gerenciamento do projeto, detalhando as etapas necessárias para 
que a equipe responsável cumpra o trabalho definido. Serão realizadas, 
nessa fase, as atividades necessárias para orientar a execução, garantindo 
a qualidade do produto produzido ou serviço ofertado, a constituição e de-
senvolvimento da equipe executora, a distribuição de informações às partes 
interessadas, bem como a seleção dos fornecedores. Nessa fase, o conhe-
cimento compartilhado a partir do relacionamento entre os integrantes 
da equipe possibilita um planejamento eficiente e proporciona o fortaleci-
mento da capacidade organizacional e o aumento de sua eficiência.

A execução é a fase de maior complexidade, pois envolverá o desen-
volvimento das atividades propostas e a utilização dos recursos com vista 
aos resultados esperados e ao alcance dos objetivos estipulados.

As mudanças durante a execução do projeto exigirão análise da situa-
ção, podendo provocar o estabelecimento de novas estratégias. A equipe de 
gerenciamento deve ser proativa na avaliação da eficácia do plano de respos-
tas aos riscos, propondo mudanças e ações corretivas de modo que os riscos 
sejam constantemente avaliados e adequadamente mitigados. A rede de rela-
cionamento estabelecida nessa etapa deve ser estruturada a partir do compar-
tilhamento e fluxo de informações, conhecimento e experiências que emergem 
durante a execução do projeto. Essa configuração em rede, como interação 
de diversos atores sociais envolvidos com os sujeitos do processo, pode poten-
cializar as ações de cada um, tendo em vista os objetivos coletivos, para que 
possibilite a percepção conjunta e superação dos problemas comuns.

A fase de monitoramento e controle acontece paralelamente ao 
planejamento e à execução do projeto, visando à comparação dos resul-
tados planejados e os efetivamente alcançados, propondo ações corretivas 
e preventivas. A gestão do projeto deve estimular a pró-atividade dos inte-
grantes da equipe responsável, considerando seus membros como sujeitos 
capazes de perceber de maneira integrada os seus problemas e identificar 
soluções adequadas aos procedimentos, visando um processo interativo 
de melhoria global e conjunta.
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Na fase de encerramento é realizada a verificação do cumpri-
mento das metas estabelecidas, bem como o encerramento contratual, 
financeiro e administrativo do projeto. 

Na prática, a relação entre as fases do ciclo do projeto não é tão 
linear. As atividades de cada fase formam um todo integrado e coerente, 
no qual os diferentes momentos representam fases sucessivas e interligadas. 
Para a superação da visão fragmentada do conhecimento e dos processos 
sociais é necessária a estruturação do projeto por meio da interdisciplinari-
dade e contextualização, partindo da ideia de que a realidade só pode ser 
apreendida se for considerada em suas múltiplas dimensões e pela intera-
ção entre múltiplos atores em sua concepção, produção e disseminação, 
com a visão da aprendizagem significativa.

O conceito de aprendizagem significativa revela como a interdis-
ciplinaridade permeia as fases do ciclo de vida do projeto, sinalizando a 
interatividade, a simultaneidade e a recursividade (Figura 1).

Figura 1. As fases de vida do projeto.

Planejamento

Iniciação

Aprendizagem 
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Monitoramento
e Controle

Execução
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Fonte: Adaptado de Evangelista (2003).
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As possibilidades apresentadas pela interdisciplinaridade e contex-
tualização, com uma compreensão mais ampla de sua realidade, devem 
ser contempladas nos projetos sociais.

Dessa forma, é necessário promover a aprendizagem coletiva e esti-
mular o fluxo de informações e conhecimentos dos atores sociais no âmbito 
do projeto, para que se torne possível um processo instigante, motivador de 
aprendizagem, facilitador de interdisciplinaridade, que promova atitudes 
de respeito e solidariedade em relação ao outro, e de aprendizagem pauta-
da pela construção e apropriação crítica do conhecimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os projetos sociais são propostos a fim de transformar uma rea-
lidade. Face à complexidade dos problemas, é necessário integrar os di-
versos atores, sociais e organizacionais, na gestão das políticas sociais, 
privilegiando a ação intersetorial. A intersetorialidade, enquanto integra 
saberes e experiências das políticas setoriais, constitui um fator de inova-
ção na gestão da política e possibilita também a articulação das diversas 
organizações que atuam no âmbito social, integrando-as para atender aos 
interesses coletivos.

Para tanto, é necessário o planejamento mediante a utilização de pro-
cessos, ferramentas e técnicas que gerem benefícios para a organização, 
firmados principalmente na contextualização do conhecimento e na atri-
buição de sentidos, ou seja, na construção de uma relação de sentidos entre 
o conhecimento e a realidade dos integrantes da equipe, promovendo a 
aprendizagem coletiva, que se transforma em comportamentos socialmente 
significativos.
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Parte 1

Gestão de corresponsabilidades para o meio ambiente: o 
princípio poluidor (pagador e usuário)
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Resumo
A legislação brasileira prevê o princípio do poluidor-pagador, que postula que aquele 
causar dano ambiental deve repará-lo, na proporção do dano e princípio usuário-paga-
dor em que o cidadão, usuário, paga pelo uso do bem. Esses dois princípios sugem da 
necessidade de legislar sobre a responsabilização da gestão sobre o meio ambiente, que 
ao mesmo tempo refere-se à questão legal, refere-se também a um processo diferencia-
do de conscientização das responsabilidades e os impactos de danos ambientais. Esse 
trabalho busca analisar o debate legal, na perspectiva ambiental e social de se implantar 
os princípios analisados. Para isso, foi realizado um levantamento bibliográfico e uma 
pesquisa de campo junto a jovens profissionais para compreender qual o conhecimento 
e a percepção dos mesmos quanto aos princípios.

Palavras-chave: Meio ambiente, Princípios poluidor-pagador e usuário-pagador

Abstract
Brazilian law provides for the principle of  the polluter pays principle, which states that 
that cause environmental damage must repair it in proportion to the damage and us-
er-pays principle that the citizen user pays for use of  the good. These two principles 
sugem the need to legislate on the responsible management of  the environment, at the 
same time refers to the legal issue, also refers to a differentiated process of  awareness of  
the responsibilities and the impacts of  environmental damage. This work seeks to ana-
lyze the legal debate, environmental and social perspective to implement the principles 
analyzed. For this, a literature survey and a field survey was carried out among young 
professionals to understand what knowledge and their perception on the principles.

Keywords: Environment, Polluter pays principle and user-pays

1 Professora Doutora no Departamento de Administração da PUC-SP. Pesquisadora do 
NEATS.

2  Graduada em Administração pela PUC-SP.
3  Graduada em Administração pela PUC-SP.



272

Gestão de corresponsabilidades para o meio ambiente

INTRODUÇÃO

A gestão do meio ambiente está cada vez mais sendo considerada 
estratégica para as organizações públicas e privadas, bem como para os 
cidadãos de forma geral, uma vez que as legislações voltadas para a pre-
servação do meio ambiente delimitam as responsabilidades dos diversos 
atores envolvidos no uso e descarte dos bens ambientais. O exemplo a ser 
tratado neste trabalho diz respeito ao conhecimento acerca dos princípios 
poluidor-pagador e usuário-pagador em relação ao meio ambiente.

A premissa básica desses princípios está na escassez dos recursos na-
turais e nos fatos de que quem utiliza esses recursos tem de custear o bene-
fício advindo dessa utilização (usuário-pagador) e de que quem polui deve 
pagar pelo dano causado (poluidor-pagador). 

Houve interesse crescente sobre o princípio poluidor descrito na 
Agenda 21, declaração realizada pela Conferência das Nações Unidas para 
o Meio Ambiente e Desenvolvimento em 1992 (BRASIL, 1995). O prin-
cípio poluidor-pagador implica que aqueles que causam danos ambientais 
por poluentes devem arcar com os custos de contenção, prevenção ou re-
dução da poluição, avaliando-se a legislação ambiental e aquela relativa 
especificamente aos recursos hídricos e resíduos sólidos. 

Assim, considerando o cenário de escassez de recursos naturais, 
qual é o custo-benefício da utilização na prática dos princípios poluidor-
-pagador e usuário-pagador? Com essa pergunta de fundo esta pesquisa 
faz um debate sobre a legalidade, ambiental e social, de se implantar 
os princípios analisados, bem como conhecer a percepção da sociedade 
civil sobre estes princípios. 

De acordo com Albuquerque (1999), a Constituição de 1988 pode 
ser considerada um divisor de águas no tocante à tutela do meio ambiente, 
tendo destinado um capítulo inteiro à matéria. Seu artigo nº 225 traz o 
meio ambiente à categoria de bem de uso comum do povo, asseverando, 
assim, ser direito de todos tê-lo de maneira ecologicamente equilibrado, e 
em contrapartida determinando que sua defesa e preservação para a pre-
sente e futura gerações é dever do Poder Público e de toda a coletividade. 
No § 3º do supracitado artigo, os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, 
estão sujeitos a responder por condutas e atividades consideradas lesivas ao 
meio ambiente, nos planos penal e administrativo, independentemente da 
obrigação de reparar os danos causados.
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Aliada à Constituição de 1988, a Agenda 21 declara esses princípios, 
tendo reconhecido a natureza integral e interdependente da terra:

As autoridades nacionais deveriam procurar fomentar a 
internalização dos custos ambientais e o uso de instrumentos 
econômicos, tendo em conta o critério de que o que contamina deveria, 
em princípio, arcar com os custos da contaminação, tendo devidamente 
em conta o interesse público e sem distorcer o comércio nem as 
inversões internacionais. (BRASIL, 1995, grifos nossos)

Partindo disso, o objetivo desta pesquisa é analisar a percepção do 
cidadão em relação aos impactos ambientais e o nível de conhecimento 
acerca dos princípios poluidores. Para isso, foi realizada pesquisa explora-
tória com jovens recém-formados ou que estão na universidade. 

Um olhar sobre o meio ambiente
A Resolução nº 306/2002 do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

define meio ambiente como o “conjunto de condições, leis, influência e intera-
ções de ordem física, química, biológica, social, cultural e urbanística, que per-
mite, abriga e rege a vida em todas as suas formas” (BRASIL, 2002, p. 760).

Segundo a Organização das Nações Unidas, gestão ambiental é 
uma restrição regulatória imposta pelo governo. Dessa forma, desenvol-
vimento sustentável passa a ser uma ideologia, uma ética, um conjunto de 
valores que devem ser seguidos pela sociedade – sem deixar de levar em 
consideração as necessidades das pessoas, incluindo o direito a uma vida 
digna, sem abuso de consumismo.

Parece haver, então, certa verdade no ditado conservador de que 
propriedade de todos é propriedade de ninguém. A riqueza que é 
livre para todos não é valorizada por ninguém, pois aquele que é 
tolo o bastante para aguardar sua vez de uso simplesmente acabará 
defrontando o fato de que alguém chegou primeiro. A porção de 
pasto que o criador de gado medieval deixa para trás na mansão 
senhorial é destituída de valor para ele, pois amanhã poderá ser 
comida pelo animal de outro; o petróleo deixado no poço é sem 
valor para quem não o perfurou, pois alguém mais pode legalmente 
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extraí-lo; o peixe que ficou no mar é sem valor para o pescador, pois 
não há nenhuma garantia de que estará à sua disposição amanhã. 
Um fator de produção que tem valor zero nos cálculos empresariais 
de seus usuários não produzirá nada em termos de renda. Recursos 
naturais apropriados em comum são bens livres para o indivíduo, 
mas escassos para a sociedade. Sob propriedade privada não 
regulada, eles não gerarão nenhuma renda; isto pode apenas ser 
obtido por métodos que os tornem de efetiva propriedade privada 
ou propriedade pública (governamental); em qualquer dos dois 
casos, sujeitos a um poder dirigente unificado. (GORDON apud 
CÁNEPA; PEREIRA, 2001, p. 2)

A questão da responsabilidade ambiental implica compreender a “res-
ponsabilidade como sendo a consequência decorrente do não cumprimento de 
uma obrigação” (ALBUQUERQUE, 1999). No instante em que o indivíduo ou 
empresa contrai obrigação “perante outrem a uma conduta positiva ou negativa 
e não cumpre, [ele] arcará com as implicações decorrentes de tal ato, salvo se o 
não cumprimento for decorrente de caso fortuito ou força maior” (idem). No 
entanto, isso tem relação com o tempo e não pode ser moroso. Em outras pa-
lavras, no plano obrigacional, quem deve é responsável por seus atos.

No Brasil, a Lei Federal nº 6.938/81 fixou a Política Nacional do 
Meio Ambiente, estabelecendo o seguinte:

Art. 3º – Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
I – meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e 
interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga 
e rege a vida em todas as suas formas; 
II – degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das 
características do meio ambiente; 
III – poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de 
atividades que direta ou indiretamente: 
a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; 
c) afetem desfavoravelmente a biota; 
d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; 
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e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões 
ambientais estabelecidos; 
IV – poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou 
privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade 
causadora de degradação ambiental;
V – recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superficiais 
e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os 
elementos da biosfera, a fauna e a flora. (Redação dada pela Lei  
nº 7.804, de 1989)

Independentemente de relação contratual ou extracontratual, “o 
princípio basilar é o dever de indenizar. O fundamento da responsabilidade 
se baseia em vários princípios, sendo, porém, o mais importante o da igual-
dade dos ônus e dos encargos sociais” (ALBUQUERQUE, 1999, p. s/nº).

Fazendo-se uma análise do art. 159 do nosso diploma civil, cujo 
teor preceitua que aquele que, por ação ou omissão voluntária, 
negligência, ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a 
outrem fica obrigado a reparar o dano, bem como do art. 1518 
e seguintes, constata-se que a apuração da responsabilidade 
está baseada na teoria clássica da culpa ou subjetiva. […] 
Estabelecendo um cotejo entre a Constituição e o Código Civil 
se verifica a presença de teses concordantes, ou seja, ambos 
contemplam a teoria da responsabilidade subjetiva? E como fica 
a Lei nº 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio 
Ambiente, frente à Constituição, já que expressamente adota a 
teoria da responsabilidade objetiva? É inconstitucional? Denota-se 
a tendência do nosso sistema jurídico consagrar a responsabilidade, 
baseada na subjetividade, portanto na culpa. Mas para fins de 
proteção ambiental este modelo torna-se inviável, até porque o 
tratamento dispensado ao meio ambiente é totalmente diferente, 
não estamos nos reportando a um direito individual violado 
e sim a um direito difuso, que segundo o próprio dispositivo 
constitucional (art. 225) todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. 
(ALBUQUERQUE, 1999, p. s/nº, grifos no original)
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Quando o dano ambiental atinge proporções que tornam o dano ir-
reparável, se quem oferece a denúncia tivesse ainda de munir-se de provas 
contra o infrator a fim de demonstrar a conduta lesiva, seria praticamente 
impossível obter uma prestação jurisdicional favorável, levando em conside-
ração a força dos grupos econômicos que atuam. Isso acaba por desestimular 
o cidadão a levar adiante uma denúncia de crime contra o meio ambiente. 

entendemos que a ordem jurídica em casos expressamente 
previstos na lei deve abstrair a ideia de culpa, estabelecendo ex 
lege a obrigação de reparar o dano, desde que fique positivada a 
autoria de um comportamento, sem necessidade de se indagar se 
foi ou não foi contrário à predeterminação de uma norma. Uma 
vez apurada a existência do fato danoso, caberá indenização 
por parte do ofensor ou de seu preponente. A maneira como 
a Constituição tratou do problema foi muito tênue, deixando 
brechas para interpretações divergentes. Evidente que, se formos 
considerar o conteúdo do capítulo destinado ao meio ambiente, 
é patente seu cunho inovador e até mesmo paradigmático, não 
sendo nenhum equívoco vislumbrar, ainda que implicitamente, 
a teoria da responsabilidade civil objetiva. Mas por que 
não o fez expressamente a exemplo da Lei nº 6.938/81? 
(ALBUQUERQUE, 1999, p. s/nº)

Mesmo havendo consenso sobre a importância do meio ambiente 
para um país, tanto social quanto economicamente, a questão da respon-
sabilização do ato da poluição em si ainda muitas vezes é tratada com des-
confiança e desconhecimento. Nesse sentido, trataremos neste texto sobre 
o princípio poluidor, buscando compreender os avanços e dificuldades e, 
principalmente, o nível de conhecimento dos cidadãos em relação a ele.

Princípio poluidor: pagador e usuário
As organizações têm observado cada vez mais seus impactos am-

bientais e sociais e, com isso, se preocupado em desenvolver maneiras 
apropriadas de internalizar e reduzir os custos associados e a construção 
de relatório para uma sustentabilidade ambiental. As empresas buscam 
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ser admiradas pela sociedade, por seus funcionários e investidores, mas 
isso não é fácil, pois envolve uma série de desafios. 

O primeiro deles é o desafio operacional. Uma empresa responsável 
pensa nas consequências que cada uma de suas ações pode causar ao 
meio ambiente, a seus empregados, à comunidade, ao consumidor, 
aos fornecedores e a seus acionistas. De nada adianta investir 
milhões em um projeto comunitário e poluir os rios próximos de 
suas fábricas ou dar benefícios e oportunidades a seus funcionários 
e não ser transparente com seus consumidores, ou ainda preservar 
florestas no Brasil e comprar componentes de um fabricante chinês 
que explora mão de obra infantil. (KRAEMER, 2005)

As instruções básicas para assegurar a proteção do ambiente con-
tra atividades industriais são legislação ambiental, apoio financeiro e 
incentivo a ações voluntárias, geralmente espontâneas, dentro do fun-
cionamento dos mercados. A importância dada pelo setor da indústria 
para a proteção ambiental não deve ser ignorada, já que promove a ins-
piração para novos produtos que possam criar um mercado totalmen-
te novo e potencialmente lucrativo, reiterando os chamados “produtos 
verdes”, “ecologicamente corretos” ou ainda “sustentáveis”. 

A fim de assegurar a conformidade do setor industrial com os requi-
sitos ambientais, a legislação estabelece as limitações por regras de cum-
primento obrigatório e inclui uma série de medidas que definem limites, 
diretos ou indiretos, e condições de cumprimento.

Na década de 1970, as emissões poluentes foram uma preocupação es-
pecial, e isso se refletiu nas legislações que começaram a ser promulgadas. No 
entanto, logo ficou aceito que o princípio poluidor-pagador deveria ser aplica-
do a qualquer atividade que contribuísse para a deterioração do meio ambien-
te, em vez de ser estritamente limitado a atividades poluidoras. Esse princípio é 
amplamente utilizado e consagrado pelas legislações de muitos países. 

A ONU define usuário-pagador como uma variação do polui-
dor-pagador, que conclama o usuário de recursos naturais para supor-
tar os custos de funcionamento do capital natural. Considera-se tam-
bém legítimo apoiar o cumprimento rigoroso das normas ambientais, 
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particularmente em setores caracterizados por pequenas empresas, que 
muitas vezes são incapazes de custeá-lo. 

Tema recorrente tem sido o papel relativo da regulação versus 
instrumentos econômicos na implementação do princípio poluidor-pa-
gador; é importante também saber se “poluidores” devem arcar com os 
custos do controle e/ou medidas de restauração. 

Neste sentido, o parecer da Iniciativa sobre a Responsabilidade 
Social (2003) diz que a responsabilidade social é a integração 
voluntária pelas empresas das preocupações sociais e ambientais 
nas suas atividades comerciais e nas suas relações com todas as 
partes. É complementar das soluções legislativas e contratuais 
a que as empresas estão ou podem vir a estar obrigadas e que 
se aplicam a questões como, por exemplo, o desenvolvimento 
da qualidade de emprego, a adequada informação, consulta 
e participação dos trabalhadores, bem como o respeito e a 
promoção dos direitos sociais e ambientais e a qualidade dos 
produtos e serviços. Trata-se […] de uma noção compreensiva 
e abrangente, que se situa mais no âmbito das boas práticas e 
da ética empresarial e da moral social do que no dos normativos 
jurídicos. Abrange aspectos tão diversos como os que vão da 
gestão de recursos humanos e da cultura de empresa até a escolha 
dos parceiros comerciais e das tecnologias. Implica, pois, uma 
abordagem integrada das dimensões financeira, tecnológica, 
comercial, deontológica e social da empresa, tanto mais quanto 
ela é, na sua essência, uma comunidade de pessoas ao serviço 
do bem comum. […] a responsabilidade social das empresas é, 
essencialmente, um conceito segundo o qual as empresas decidem, 
numa base voluntária, contribuir para uma sociedade mais 
justa e para um ambiente mais limpo. A empresa é socialmente 
responsável quando vai além da obrigação de respeitar as leis, 
pagar impostos e observar as condições adequadas de segurança 
e saúde para os trabalhadores, e faz isso por acreditar que assim 
será uma empresa melhor e estará contribuindo para a construção 
de uma sociedade mais justa. (KRAEMER, 2005)
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A forma como tarifas e outros instrumentos econômicos têm sido 
usados varia bastante, sendo, por vezes, concebido para aumentar as re-
ceitas para cobrir os custos ou os trabalhos de restauração. Em alguns 
casos, taxas estão estritamente associadas a indivíduos poluidores, pro-
porcionando incentivos claros para alterar o comportamento; em outros, 
são colocadas no conjunto dos setores, sem necessariamente procurar 
influenciar o comportamento dos indivíduos. 

A responsabilidade por danos ao meio ambiente é outra maneira de 
garantir que o poluidor pague. Atualmente, existem movimentos de intro-
dução de um regime de responsabilidade para danos ambientais. 

As diretivas sobre responsabilidade ambiental definem o quadro em 
relação a prevenção e recuperação de danos ambientais, constituindo os 
primórdios do princípio poluidor-pagador (COLOMBO, 2006).

Observa-se o crescente número de casos de aplicação da responsabili-
dade objetiva tanto na doutrina como na jurisprudência, o que representa um 
grande avanço, principalmente para tutela ambiental, mas o caminho a per-
correr é longo para tornar concreta a prática de punir os poluidores e degrada-
dores do meio ambiente, rechaçando de uma vez por todas a teoria subjetiva. 

Não se aprecia subjetivamente a conduta do poluidor, mas a ocorrên-
cia do resultado prejudicial ao homem e seu ambiente. A atividade poluente 
acaba sendo uma apropriação pelo poluidor dos direitos de outrem, pois na 
realidade a emissão poluente representa um confisco do direito de alguém. 
Por isso, deve-se analisar as modalidades de reparação do dano ecológico. 

De acordo com a Lei nº 6.938, verifica-se no art. 14, caput, que, “sem 
prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e muni-
cipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou cor-
reção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade 
ambiental sujeitará os transgressores […] § 1º Sem obstar a aplicação das 
penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independente-
mente de existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao 
meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade”. A lei ainda define 
poluidor como sendo “a pessoa física ou jurídica, de direito público ou pri-
vado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de de-
gradação ambiental” (art. 3º, IV). Pelo exposto, percebe-se a inadequação 
da aplicação da teoria clássica da culpa em termos ambientais, não sendo 
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nenhum exagero afirmar que a insistência na sua aplicação representa um 
retrocesso para se fazer Justiça (ALBUQUERQUE, 1999).

Algumas das primeiras declarações sobre o princípio do poluidor-
-pagador podem ser encontradas em leis introduzidas no Japão no início 
dos anos 1970, como a sobre prevenção da poluição do solo e a Lei 
Empresários (relativa à assunção dos custos da poluição), que foram al-
gumas das disposições mais avançadas para assegurar a aplicação prática 
do princípio para restauração da terra.

A cobrança pelo uso dos recursos hídricos, especialmente o despejo 
de efluentes nos cursos d’água (o “velho” princípio poluidor-
pagador) é corriqueiramente concebido como um tributo – um 
imposto, mais precisamente falando. Esta concepção parece 
remontar ao estudo pioneiro de Pigou, no início do séc. XX, 
lidando com a correção de externalidades negativas mediante a 
cobrança, pelo Estado, da diferença entre o custo marginal privado 
e o custo marginal social. (CÁNEPA; PEREIRA, 2001, p. 6)

Dessa maneira os consumidores estariam pagando um preço realista 
pelo produto, que cobriria todos os custos que a sociedade tem, com “di-
minuição na quantidade transacionada do produto, materializando uma 
menor pressão sobre o meio ambiente” (CÁNEPA; PEREIRA, 2001, p. 6).

Desde 19 de julho de 1934, com a publicação do chamado Código 
das Águas (Decreto nº. 24.643), a cobrança pelo uso da água é 
prevista, inclusive penalizando sua poluição ou contaminação. Com 
a instituição dos princípios polluter-pays (poluidor-pagador) e usuário-
pagador, estabeleceu-se que ao poluidor devem ser imputados os custos 
necessários ao combate à poluição, custos esses determinados pelo 
Poder Público para manter o meio ambiente em estado aceitável, bem 
como promovendo a sua melhoria. Já o princípio do usuário-pagador 
estabelece que os recursos naturais devem estar sujeitos à aplicação 
de instrumentos econômicos para que o seu uso e aproveitamento se 
processem em benefício da coletividade, definindo valor econômico ao 
bem natural. A apropriação desses recursos por parte de um ou de vários 
entes privados ou públicos devem favorecer à coletividade o direito a uma 
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compensação financeira. Assim, a cobrança pelo uso e/ou pela poluição 
dos recursos hídricos constitui instrumento de gestão a ser implantado 
para induzir o seu usuário e/ou poluidor a uma racionalização no 
uso desse recurso, mantendo um equilíbrio entre as disponibilidades e 
demandas bem como a proteção ao meio ambiente. (BRAGA, 2001)

O princípio de que os custos dos danos ambientais ou esgotamento 
dos recursos devem ser suportados por poluidores ou utilizadores foi ela-
borado como um princípio econômico na década de 1970. Ele pode ser 
aplicado por vários meios: exigindo-se que produtores ou utilizadores de 
recursos cubram o custo de aplicação das normas ambientais ou regula-
mentos técnicos, ou pela introdução de regimes de responsabilidade, para 
tornar os produtores responsáveis por causar danos ambientais. 

No entanto, impostos, taxas e imposições são também importantes 
meios de promoção do poluidor-pagador. Ao cobrar uma indenização por ati-
vidades que esgotam os recursos ou causam impacto sobre o meio ambiente, 
esses instrumentos podem proporcionar incentivos para a introdução de prá-
ticas mais respeitadoras do ambiente e gerar receitas para recuperar custos 
associados a gestão ambiental ou políticas de gestão de recursos.

A análise de um projeto não deve ser restrita ao aspecto dos 
impactos ambientais, pois se corre o risco de gerar outro impacto 
negativo, que é o da não implantação do empreendimento, 
barrando-se o desenvolvimento e o progresso. Por isto, a questão 
se tornará muito mais compreensível se associada à ciência 
econômica. A economia ambiental seria uma maneira de 
controlar a ação das atividades degradadoras, com a aplicação 
de instrumentos econômicos. Estes estabeleceriam soluções 
econômicas para o gerenciamento ambiental em conjunto com os 
instrumentos jurídicos […].Com base nesse cenário, os recursos 
ambientais adquirem uma escassez progressiva e um valor cada 
vez maior, transformando-se em bens econômicos propriamente 
ditos. Considera-se o meio ambiente como um conjunto de bens e 
serviços que são consumidos pela atividade e, portanto, podem ser 
tratados como recursos escassos e sua utilização terá como meta o 
maior benefício à sociedade. (NETO; PETTER, 2005, p. 1)
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Isso é consubstanciado no art. 4º, VIII, da Lei nº 6.938/81, que 
leva em conta que os recursos ambientais são escassos. Dessa maneira, 
tanto produção quanto consumo geram reflexos, ora resultando em 
degradação ora em escassez. 

Em 1998, entrou em vigor a tão esperada Lei nº 9.065/98, que dis-
punha sobre as sanções penais e administrativas de condutas e atividades 
lesivas ao meio ambiente, popularmente conhecida como a Lei de Crimes 
Ambientais. Foi possível enumerar uma série de artigos, com suas respectivas 
disposições, que foram vítimas das ações de lobistas e que receberam o veto 
presidencial, tais como: queimadas, biopirataria, poluição sonora, entre outros. 
Todavia o maior retrocesso foi o do art. 5º. Nele continha expressamente a res-
ponsabilidade civil objetiva, eis seu conteúdo: “Quem causar danos à natureza, 
independentemente da existência de culpa, é obrigado a reparar os prejuízos 
ou indenizar terceiros afetados por seus atos”. O verbo no passado reflete que 
o mesmo foi afastado de plano, mediante veto total. Esse ato demonstra um 
descaso com o meio ambiente e ratifica mais uma vez a total inadequação da 
teoria clássica da culpa para responsabilizar os causadores de dano ambiental 
(ALBUQUERQUE, 1999).

Parte-se, assim, do princípio de que utilizar de forma gratuita um 
recurso ambiental constitui enriquecimento ilícito, pois, como o meio am-
biente é um bem que pertence a todos, boa parte da comunidade nem 
utiliza determinado recurso, ou, se utiliza, o faz em menor escala.

Há dois princípios que precisam ser bem conceituados antes de se-
guirmos com a discussão:

• Usuário-pagador: quem utiliza o recurso ambiental deve su-
portar seus custos, sem que essa cobrança resulte na imposi-
ção de taxas abusivas. Então, não há que se falar em Poder 
Público ou terceiros suportando esses custos, mas somente 
aqueles que dele se beneficiaram. 

• Poluidor-pagador: quem poluiu paga pela poluição causada ou 
que pode ser causada.

Apesar do entendimento e ordenamento legal, o preceito ainda não 
foi implantado eficientemente, para apoiar essa implantação foi editada a 
Lei nº 9.433/97, conhecida como Lei das Águas que ao instituir a Política 
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Nacional de Recursos Hídricos, previu que a água constitui um bem de 
domínio público com valor econômico.

O referido diploma [Lei das Águas] estabeleceu os mecanismos 
no tocante à cobrança pela utilização dos recursos hídricos, 
determinando um novo modelo de gestão através das bacias 
hidrográficas, sendo que quem irá decidir sobre os valores, forma 
de aplicação e horizonte temporal será o Comitê de Bacia, tendo a 
Agência de Águas a tarefa de executar as ações oriundas dos recursos 
arrecadados. Para tanto, o governo federal criou a Agência Nacional 
de Águas – ANA como uma entidade vinculada ao Ministério do 
Meio Ambiente com a finalidade precípua de implantar os Comitês 
e gerir o Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos. 
A legislação federal determinou, ainda, que os Comitês de Bacia 
Hidrográfica deverão estabelecer os mecanismos de cobrança pelo 
uso de recursos hídricos e sugerir os valores a serem impostos, que 
serão submetidos ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos, de 
acordo com o sistema de domínio do recurso hídrico. (BRAGA, 2001)

Bens e serviços privados são aqueles cujos direitos de propriedade 
são completamente definidos, permitindo que suas trocas se realizem livre-
mente no mercado, independentemente de haver ausência de concorrência 
perfeita, seja na produção ou na comercialização. 

Os princípios prestam importante auxílio no conhecimento do sistema 
jurídico, no sentido de haver melhor identificação da coerência e unidade que 
fazem de um corpo normativo qualquer um verdadeiro sistema lógico e racio-
nal. A velocidade dos fatos sociais impossibilita que para todos os conflitos de 
interesses tenha previsão legal, principalmente no caso específico do meio am-
biente. Justifica-se exatamente pela circunstância de ser relativamente recente 
a preocupação com aquele. Não havia uma consciência ecológica e nem tão 
pouco a preocupação na feitura de normas protetivas. Os princípios desempe-
nham relevantes funções, entre elas a de servir de elo para aferir a concretiza-
ção da Justiça (ALBUQUERQUE, 1999).

Bens públicos são aqueles “cujos direitos de propriedade não estão 
completamente definidos, e, portanto, suas trocas com outros bens acabam 
não se realizando eficientemente no mercado” (MOTTA, RUITENBEEK, 
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HUBER, 1996). Essa definição acarreta que certos bens têm seus direitos 
de propriedade atenuados, tornando-se públicos.

Uma é a não exclusividade de direitos de uso ou de propriedade. 
Sem exclusão é difícil coletar um preço pelo uso do recurso. 
Assim, preços não servem para racionar o uso e gerar receitas 
para sua conservação, resultando em exaustão ou degradação. 
A determinação de direitos bastante específicos de exclusividade 
de uso de recursos, como, por exemplo, água, ar e espécies 
migratórias, é tecnicamente difícil. Quando exclusividade não 
é possível, direitos comunitários de propriedade podem ser 
desenvolvidos através de critérios de uso, como, por exemplo, 
quotas, licenças ou outras regras de uso ou acesso. (MOTTA; 
RUITENBEEK; HUBER, 1996, p. 11)

Como se identifica o poluidor a partir de um conjunto de interve-
nientes em que ele poderia ou deveria pagar, o princípio do poluidor-paga-
dor tem sido descrito como uma filosofia. 

O poluidor-pagador implica que a indústria ou indivíduos impactan-
do negativamente no ambiente paguem os custos para reverter esse dano. 
Os custos de prevenção ou mitigação são internalizados pelo setor privado. 

No início, o princípio essencial era pagar o custo de redução da 
poluição, em conformidade com os requisitos legais. No entanto, seu 
significado foi posteriormente estendido de maneira que os poluidores 
poderiam ser responsabilizados nas medidas administrativas tomadas 
pelas autoridades no combate à poluição. 

Um exemplo da prematuridade do princípio poluidor-pagador 
pode ser visto no setor da pesca, com a existência de numerosos subsí-
dios perversos que incentivam, em vez de penalizar, o poluidor/usuário 
em suas atividades prejudiciais, justificando um discurso de melhoria da 
produtividade e de expansão da pesca. 

As modificações legislativas que incorporaram o princípio poluidor-
pagador ao direito ambiental não conseguiram […] superar um 
obstáculo até hoje intransponível: nem sempre o dano ambiental é 
reparável. Não podemos substituir uma paisagem ou uma espécie 
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extinta; para tais casos, inexiste reparação in integrum. Isso quer dizer 
que o princípio poluidor-pagador, nesses casos, se processa não pela 
recomposição do bem lesado, mas pela sua substituição de uma soma 
monetária que, econômica ou idealmente, substitui o bem. Ademais, 
mesmo esta última opção enfrenta desafios de vulto. Não são raros os 
casos em que a economia ainda não consegue valorar adequadamente 
o bem ambiental e, a partir daí, o dano ambiental. Consequentemente, 
uma visão exclusivamente reparatória do princípio poluidor-pagador 
está condenada ao fracasso. (BENJAMIN, 1992)

O princípio poluidor-pagador pode ser útil para conseguir a eli-
minação de tais subsídios, desde que instrumentos como taxas e impostos 
sejam adequados. A forma como o governo trata a agricultura, quando 
se trata de impostos, é diferente.

METODOLOGIA

Para a pesquisa houve levantamento bibliográfico em revistas acadê-
micas, sites e livros, para a construção do referencial teórico; em seguida, foi 
aplicado questionário, em maio de 2016, em uma amostra de jovens uni-
versitários ou recém-formados que não tinham envolvimento direto com a 
temática ambiental, a fim de compreender o nível de conhecimento sobre 
meio ambiente, direito ambiental e os princípios poluidores e suas formas 
de aplicação de forma geral. 

Foram aplicados 80 questionários por meio digital, convidando os 
respondentes de forma intencional, e as respostas foram categorizadas e 
analisadas a partir dos pontos levantados no referencial teórico.

RESULTADOS

Na primeira questão o entrevistado respondeu o que compreende 
sobre meio ambiente, a fim de qualificar esse conceito, e a maioria o vê 
como “natureza”, “local onde vivemos” e “tudo o que está a nossa vol-
ta”; porém 12% afirmaram que não sabiam explicar o conceito. Em outra 
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questão, 90% afirmaram que tinham muito ou médio interesse sobre assun-
tos relacionados a meio ambiente.

Em seguida, procurou-se fazer um levantamento das iniciativas indi-
viduais em relação à preservação do meio ambiente no dia a dia (o respon-
dente podia escolher mais de uma opção):

Gráfico 1. Iniciativas em relação à preservação do meio ambiente.
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Fonte: elaboração das autoras

Das opções apresentadas, a mais praticada é evitar o desperdício de 
água (89%). Acredita-se que essa prática tenha sido mais recorrente devido 
aos problemas enfrentados em 2015 – com falta de água em alguns bairros, 
pela diminuição e pela falta de chuva –, e o reúso é a quarta atividade mais 
praticada.

A separação de lixo também foi bastante citada: 64% dos entrevis-
tados fazem isso diariamente. Atualmente, a grande maioria dos edifícios 
promove a prática, incentivando moradores a criarem o hábito. Alguns su-
permercados também possuem latas de separação de lixo, para que pessoas 
depositem resíduos a serem reciclados. 

Entre os entrevistados, 89% nunca tiveram contato com algum 
programa de organização da sociedade civil para preservação do meio 
ambiente. E também 66% afirmaram que nunca fizeram algum tipo de 
levantamento para saber sobre a atuação de determinada empresa ou 
produto em programas voltados para à preservação do meio ambiente. 
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Porém, em contraposição, 61% afirmaram que no ato da compra a 
questão ambiental influencia a tomada de decisão.

Ao serem questionados sobre a responsabilidade de atuar em respei-
to ao meio ambiente, 64% responderam que é dos cidadãos, 26% acredi-
tam ser do governo e apenas 10% a veem como sendo das empresas. 

Entre os respondentes, 55% afirmam que escutam informações so-
bre ações ambientais com certa frequência, e apenas 10% o fazem sempre. 
Em relação à classificação das informações sobre meio ambiente tratadas 
em diversos espaços, tem-se:

Gráfico 2. Classificação da questão ambiental.
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Apesar de acreditarem que quem mais deveria ajudar na preservação 
do meio ambiente é o cidadão, percebemos, pelas respostas acima, que o 
assunto ainda não é abordado de forma aprofundada. A maioria classifica 
que é tratado de forma superficial e razoável. Em casa, 36% acreditam que é 
abordado de forma razoável, e 30% de forma superficial (esse número sobe 
para 33% em rodas de amigos e 38% na mídia). Para os entrevistados, a uni-
versidade é o espaço onde o tema é discutido em profundidade com maior 
frequência (10%).

Ao perguntarmos sobre o que entendem de direito ambiental, foram 
obtidas as respostas conforme Gráfico 3.
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Gráfico 3. Compreensão sobre direito ambiental.
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Aproximadamente um terço dos entrevistados respondeu que direi-
to ambiental são leis em prol do meio ambiente, como se vê nas seguintes 
respostas: “Direito ambiental são as leis específicas para tratar este setor 
com a atenção necessária” e “É a área do direito que estuda as leis relacio-
nadas ao meio ambiente”. Outro terço dos entrevistados (32,5%) informou 
não ter conhecimento algum sobre direito ambiental. 

Um quarto dos entrevistados alegou que direito ambiental diz respeito 
à proteção e à preservação do ambiente, considerando ser direito do cidadão 
um ambiente preservado, e seu dever preservar e protegê-lo. Podemos citar 
como exemplos as seguintes respostas: “Direito ambiental é a proteção e a 
conservação dos recursos naturais renováveis”, “Direito ambiental diz respei-
to a utilizar sem destruir, ou seja, fazer uso sustentável das riquezas da terra” 
e “Área do direito que estuda os mecanismos para proteção ambiental”.

Uma pequena parte dos entrevistados (8,75%) respondeu que direi-
to ambiental diz respeito a punições aplicadas por crimes cometidos contra 
o meio ambiente; por exemplo, “entendo como a parte do direito voltada 
para questões de punição de crimes cometidos ao meio ambiente”.

No âmbito do direito ambiental, indagados se tinham conhecimento das 
punições aplicadas a crimes ambientais, 62,5% afirmaram não saber nada sobre 
o assunto. Como nosso público-alvo abrangia pessoas que não estão ligadas dire-
tamente ao tema, já era esperado que os entrevistados não o soubessem mesmo.
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Especificamente sobre cobrança de multas, quando ocorre algum 
dano ao meio ambiente, por meio dos princípios do usuário-pagador e do 
poluidor-pagador, 51% desconhecem os dois princípios, 19% afirmam co-
nhecer o do poluidor-pagador, e 5%, o do usuário-pagador. Dessa maneira, 
pode-se concluir que três quartos dos entrevistados não têm conhecimento 
aprofundado sobre as punições aplicadas a crimes ambientais.

Quando lhes foram pedidas opiniões quanto a esses princípios, 
23,75% preferiram não responder, por falta de conhecimento e informações, 
alegando que seriam necessários números e dados para análise, acreditando 
ser difícil dar opiniões sem ter conhecimento da eficiência desses princípios 
na prática. Uma pequena porção dos entrevistados (10%) acredita que os 
princípios são eficientes, e que qualquer regra, norma, princípio e instru-
mento jurídico voltado ao disciplinamento de comportamento relacionado 
ao meio ambiente é válido. Vale citar as seguintes respostas: “Concordo 
plenamente com ambos os princípios, e acredito que inibem os infratores, 
fazendo-os terem mais consciência dos seus atos” e “acredito que seja uma 
ótima maneira de preservar melhor o meio ambiente através de punições 
para todos os envolvidos”.

Entre os entrevistados, 30% consideram justa a aplicação de penali-
dades para crimes ambientais, com opiniões como “acho justo pagar pelo 
que usa e pagar multa sobre o que prejudica” e “acho justo, pois punir às 
vezes é a melhor forma de aprendizado nesses casos”.

A maioria dos entrevistados (36,25%) acredita que os princípios não 
são eficientes: alguns acham que se deve à dificuldade de monetizar o uso dos 
recursos e o impacto da poluição; outros, à dificuldade de fiscalização e con-
trole, que “precisa ser rigoroso na vistoria, porque os agentes poluentes con-
tinuam sem moderação, e o desrespeito às normas e regras está escancarado, 
sem qualquer punição”. Uma parte dos entrevistados coloca a culpa nos go-
vernos, não crendo na eficiência dos princípios, pois os maiores poluidores 
estão ligados diretamente ao Poder Público; outros acreditam que a punição 
não é válida, pois não existe prevenção ou fiscalização, e muito menos cons-
cientização no uso. Também foram obtidas respostas que opinavam que, in-
dependentemente de multa, o meio ambiente não deve ser prejudicado, para 
evitar que aqueles que têm dinheiro para pagar as multas se vejam no direito 
de poluir: “pagar multa não resolve nada. O que ajudaria é a preocupação e 
a ação conjunta dos meios privados, públicos e população”.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quando o mundo começou a olhar com mais cuidado para as 
questões ambientais, a legislação brasileira acompanhou, seguindo o des-
crito no Princípio 16 da Agenda 21 da Declaração realizada pela Rio 92, 
a evolução mundial, no sentido de estabelecer as premissas do princípio 
do usuário-pagador, ou seja, quem é beneficiado pelo uso de um recurso 
natural deve pagar por esse bem.

A legislação brasileira prewvê o princípio do poluidor-pagador, 
que postula que aquele que incorre em dar causa a dano ambiental 
deve repará-lo, na proporção do dano. Obviamente, a execução, até 
por conta das forças econômicas embutidas nessa relação, é duvidosa. 
O cidadão usuário, paga pelo uso do bem. No entanto, surgem conten-
das judiciais quando o poluidor-pagador se vê obrigado a pagar pela 
reparação.

A legislação está caminhando no sentido das melhores práticas em 
termos de reparação a danos ambientais. O problema está no próprio 
Poder Executivo, que não tem estrutura, ou não quer medir forças com o 
poderio econômico emanado pelos grandes poluidores. Dessa maneira, o 
problema da efetividade do princípio do poluidor-pagador está atrelado 
à questão da corrupção, a um Poder Executivo que não funciona e a um 
poder fiscalizatório inócuo.

Só quando a sociedade cobrar do governo e dos poderes a realização 
das competências que lhe foram atribuídas, será possível modificar o pano-
rama de total descaso que vigora no Brasil em relação ao meio ambiente.

A escassez dos recursos naturais deveria ser determinante para uma 
tomada de consciência, seja de quem utiliza os recursos e que tem de cus-
tear o benefício advindo dessa utilização (usuário-pagador), seja de quem 
polui e deve pagar pelo dano causado (poluidor-pagador). 

Com relação à pesquisa, pudemos perceber que as pessoas têm um 
conceito bem semelhante a respeito do meio ambiente: é o lugar onde vive-
mos, é tudo o que está a nossa volta, com interferência do homem ou não, 
incluindo os seres vivos. Apesar da grande maioria nunca ter participado 
de programas de organização da sociedade civil, todos realizam atividades 
diárias de preservação. A maioria dos entrevistados qualifica como razoável 
a abordagem sobre o tema, o que fica comprovado pelo fato de acreditarem 
que as ações/punições de direito ambiental deveriam ser mais divulgadas.
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Verificamos um conhecimento considerável sobre direito ambien-
tal, mas muito baixo sobre os seus princípios. Mas, mesmo assim, as pes-
soas não deixam de praticar ou tentar entender sobre o assunto, o que 
é notado no fato de a maioria acreditar que preservação e mudanças 
devam partir dos próprios cidadãos. 
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