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RESUMO 
 
A partir da década de 1960, quando ocorreram os primeiros impactos 
socioambientais negativos como efeito das industrializações, do capitalismo e 
consumismo, tiveram início os movimentos de contracultura, no desejo de repensar 
estas premissas de desenvolvimento e alertar para as limitações dos recursos 
naturais do planeta e sua capacidade regenerativa. Desde então, tais movimentos 
opositores a este modelo vigente se intensificaram. Nesse contexto, surgiu o 
movimento de transição na Inglaterra iniciado pelo pesquisador Rob Hopkins, que 
propunha uma ação local para que as comunidades se tornassem mais resilientes e 
independentes do petróleo, considerando a sustentabilidade econômica, ambiental e 
social. Essa necessidade de encontrar caminhos alternativos está emergindo em 
diferentes lugares ao redor do mundo, e as pesquisas de tendências de 
comportamento expõem esta atmosfera do século XXI. Observando o envolvimento 
da arte e do design nessas iniciativas, emergiu o desejo de compreender como 
estes dois campos do conhecimento atuam como aliados dos líderes criativos, 
iniciativas que se comprometem em criar soluções e que dirigem essa transição. 
Devido à complexidade e à necessidade de mudança, estudos desta natureza são 
justificáveis. Salvador, que enfrenta os problemas comuns às grandes cidades, foi 
escolhida como território para a aplicação da pesquisa, realizada com lideranças 
criativas locais que demonstraram afinidade com as premissas do movimento de 
transição. O método de abordagem adotado para tal foi o de caráter exploratório, 
apresentando as evidências a partir de análise qualitativa resultante do 
levantamento de referenciais teóricos, de entrevista semiestruturada associada a 
dados secundários das iniciativas soteropolitanas, previamente selecionadas. A 
partir dos resultados obtidos, foi possível observar que as iniciativas mantêm uma 
agenda de atividades dinâmica que priorizam benefícios para as comunidades em 
que atuam, ativam uma rede de parceiros e com o intuito de agir colaborativamente. 
A arte, de modo geral, é entendida e utilizada como um recurso utilizado pelas 
pessoas para que possam se expressar, e esta expressão provocar uma reflexão. 
Em relação ao design, ele é rapidamente associado à comunicação visual, sendo o 
design gráfico o mais utilizado, estando presente em todas as iniciativas, tendo 
como importância a possibilidade de comunicar uma ideia, despertar a atenção das 
pessoas, engajando-as com a causa. Assim, observou-se que há muito a ser 
explorado no que tange às contribuições da arte e do design, aproximando os 
conhecimentos informais dos formais, de modo que as lideranças criativas venham a 
ter mais subsídios para o seu desempenho. Espera-se que o estudo possa ampliar a 
compreensão de como a arte e o design podem contribuir para a transição para uma 
sociedade mais sustentável, que respeite a capacidade de resiliência do planeta e, 
com isso, promova uma visão otimista sobre o futuro, inspirando outras pessoas a 
se tornarem líderes criativos. 
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ABSTRACT 

 
 
The counterculture movements began in the 1960s, when the first negative socio-
environmental impacts resulting from industrialization, capitalism and consumerism 
took place, in the desire to rethink these development premises and to alert to the 
limitations of the planet's natural resources and regenerative capacity. Since then, 
such movements opposed to this current model have intensified. Within this context, 
the transition movement was started in England by researcher Rob Hopkins, who 
proposed a local action to make communities more resilient and independent of oil, 
considering the economic, environmental and social sustainability. This need to find 
alternative paths has been emerging in different places around the world, and 
research on behavioral trends exposes this 21st century atmosphere. Observing the 
involvement of art and design in these initiatives, a desire to understand how these 
two fields of knowledge act as allies of creative leaders has emerged, in initiatives 
that are committed to creating solutions and driving this transition. Due to the 
complexity and necessity of change, studies of this nature are justifiable. The city of 
Salvador, in Bahia, Brazil, which faces all those problems common to large cities, 
was chosen as a territory for the research application, carried out with local creative 
leaders who demonstrated an affinity with the transition movement premises. The 
adopted method was an exploratory one, presenting the evidences from a qualitative 
analysis resulting from the survey of theoretical references and semi-structured 
interviews associated with secondary data from previously selected initiatives in 
Salvador. From the obtained results, it was possible to observe that the initiatives 
maintain an agenda of dynamic activities that prioritize benefits for the communities 
in which they operate, they activate a network of partners and act collaboratively. Art, 
in general, is understood and used as a resource by which people can express 
themselves, and this expression provokes reflection. In relation to design, it is rapidly 
associated with visual communication, with graphic design being the most used and 
present element in all initiatives, being important for the possibility to communicate 
an idea, to arouse people's attention, engaging them with the cause. Thus, it has 
been observed that there is much to be explored in terms of the contributions of both 
art and design, bringing informal and formal knowledge closer together, so that 
creative leaders will have more support for their performance. This study is expected 
to broaden the understanding of how art and design can contribute to the transition 
towards a more sustainable society that respects the resilience of the planet and 
thereby fosters an optimistic view of the future, inspiring other people to become 
creative leaders. 
 
 
 
Keywords: Transition Movement. Art. Design. Creative Leadership. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 APRESENTAÇÃO 1.1

 

A mudança de paradigmas é inevitável e urgente para a manutenção da vida 

no planeta, sendo esta uma pauta de muitos pesquisadores, autores e ativistas 

desde a década de 1960. Agora, observa-se uma transição de paradigmas, guiada 

pelo questionamento das consequências do capitalismo, do consumismo frenético e 

dos referenciais de desenvolvimento socioeconômico vigentes até então. Com o 

propósito de lidar com os desafios da contemporaneidade e desejo de projetar uma 

sociedade mais virtuosa, têm surgido iniciativas de diferentes naturezas ao redor de 

todo o mundo. Elas têm criado e experimentado formas alternativas de conviver em 

comunidade, cujo intuito inclui a adoção de atitudes ambientalmente mais 

responsáveis, que estabelecem novas premissas de desenvolvimento econômico, 

respeitam a diversidade e desejam a justiça social. Muitos desacreditam que esta 

transição possa se consolidar, atribuindo pejorativamente uma visão de mundo 

sonhadora, idealista e utópica, no entanto, para outros, a oportunidade de criar 

alternativas incomuns, diferente de tudo o que já foi visto, é um propósito de vida. 

A perspectiva que esta dissertação adota está relacionada ao denominado 

movimento de transição, iniciado na cidade de Totnes, na Inglaterra, cujo intuito é 

promover e colaborar para o desenvolvimento sustentável e para resiliência do 

planeta ao nível das pequenas comunidades. Este movimento é relativamente 

recente, mas pode ser visto como uma tendência para a manutenção da vida no 

planeta, o que justifica os recorrentes e cada vez mais aprofundados estudos sobre 

o tema. É diante desse desafio que se observa a importância das lideranças 

criativas, isto é, das iniciativas que atuam proativamente, influenciando e envolvendo 

outras pessoas a criar soluções para os problemas relacionados às suas realidades, 

promovendo, então, um impacto socioambiental positivo em suas localidades. 

Nesse contexto, o que motivou a realização desta pesquisa foi a curiosidade 

em estudar o papel que a arte e o design podem assumir nesta transição, 

repercutindo na performance de tais lideranças criativas, influenciando e 

favorecendo positivamente os resultados alcançados pelos seus esforços. Este 

desejo foi provocado por uma necessidade pessoal de manter uma visão otimista, 
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adotando uma postura prática e que colabore para a construção de caminhos que 

tornem este percurso tão desafiador, possível e, ao mesmo tempo, prazeroso. 

Foi estimulante ter o estudo fundamentado por meio da arte e o design, 

campos que se constituem a partir da capacidade criativa do ser humano. Também 

foi bastante motivador poder observar, ao longo da pesquisa, quantas histórias se 

apresentaram em que eles atuaram como aliados ou catalizadores para uma 

mudança positiva.  

Em relação à cidade de Salvador, não é diferente. Acompanhando os 

jornais, as mídias sociais e a rede de relacionamentos, é possível notar que, nos 

últimos anos, a capital baiana vem ganhando uma nova dinâmica sociocultural, mais 

fluida, mais rica e efervescente, podendo ser observada pelo número de iniciativas 

que surgiram no período e que foram mapeadas ao longo desta pesquisa.  

Os maiores desafios enfrentados nesta dissertação foi encontrar o caminho 

da problematização que fosse relevante, coerente e instigante, bem como 

demonstrar de modo claro e objetivo as relações entre a arte, o design e o 

movimento de transição, e que foram sendo superados ao longo do percurso. 

 

 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 1.2

 

A sociedade global vive uma crise econômica, ambiental, social e moral. 

Para confrontar este cenário, serão necessários novos líderes criativos: pessoas 

ativas e predispostas a pensar soluções, ocupando espaços em diferentes setores, 

buscando ampliar sua visão e propósito neste mundo. O impasse entre romper o 

sistema e assolar o planeta é complexo e provoca a reflexão sobre qual o papel de 

cada indivíduo nesse momento de transição para uma nova sociedade mais 

inclusiva e sustentável. 

Novos líderes locais, individual ou coletivamente, têm protagonizado este 

processo com um pensamento criativo e original que a circunstância requer, 

utilizando a arte e o design como aliados. Para o pesquisador Maeda (2013), 

designers e artistas, juntamente com outros profissionais, estão aptos a encontrar 

soluções para complexos problemas, respeitando o ser humano em seus valores e 

limites.  
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Entretanto, apesar de existirem muitos estudos sobre a importância da arte e do 

design, o que que se pretende compreender está relacionado a esta importante 

transição que está acontecendo, e, assim, surgiram os seguintes questionamentos:  

 

• Como a arte e o design colaboram para a transição para uma sociedade mais 

sustentável?  De que maneira? 

• A arte e o design são conhecimentos importantes para a transição da 

sociedade? Por quê? 

• De que forma as lideranças criativas se utilizam da arte e do design para 

promover a transição no mundo? 

 

Para tanto, a pesquisa parte da contextualização da atual atmosfera que 

vivemos, seguida dos conceitos do movimento de transição, convergindo para uma 

caracterização sobre a liderança criativa. Em seguida, é apresentada uma 

perspectiva da necessidade da arte para a sociedade e, por fim, o design no 

contexto da complexidade dos problemas contemporâneos. Feita a revisão de 

literatura, a pesquisa apresenta as lideranças criativas localizadas em Salvador 

(Bahia) – uma metrópole que enfrenta as dificuldades comuns a muitas cidades que 

cresceram indiscriminadamente a partir de questionáveis premissas de 

desenvolvimento – cujas iniciativas estejam voltadas a questões sociais ou 

ambientais e que permitam observar as relações entre a arte, o design e o 

movimento de transição. 

 

 JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÕES PESSOAIS 1.3

 

Esta pesquisa foi originada a partir da inquietação e do desejo de adotar 

uma atitude proativa frente aos desafios morais, econômicos, sociais e ambientais 

característicos da sociedade contemporânea. A tomada de consciência de que não 

há mais como ficar alheio, ou ser apenas um espectador, mesmo reconhecendo a 

impossibilidade de resolver todos os problemas que existem ao mesmo tempo, faz 

pensar sobre a importância de cada pessoa escolher a sua batalha. 
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Senti-me provocada por iniciativas das seguintes instituições: o TED1, uma 

entidade promotora de conferências ao redor do mundo com o propósito de espalhar 

boas ideias; a Global JAM2, movimento que, anualmente, convoca a comunidade 

interessada em uma abordagem baseada na criatividade e no design a formar 

equipes e, em 48 horas, propor soluções que façam a diferença; e o Schumacher 

College3, uma escola que oferece cursos voltados para a economia e a liderança 

para a transição. Atentei para o fato de que, no trabalho promovido por estas 

iniciativas, havia indicativos de uma ligação entre a transição da sociedade com a 

arte, o design e a criatividade.  

Então comecei a observar e a fazer uma curadoria, por meio das mídias 

digitais, de diversos casos semelhantes em vários países que se utilizavam de 

linguagens artísticas e do pensamento do design como aliados em suas ações ou 

intervenções, ganhando notoriedade em função dos resultados positivos alcançados 

em suas localidades, podendo ser em uma rua, um bairro, uma favela ou uma 

cidade.  

A evidente necessidade de uma mudança de comportamento – tendo a 

possibilidade de a arte e o design atuarem como catalisadores, por meio de ações 

promovidas pelas lideranças criativas que visam a um impacto socioambiental – foi a 

motivação da pesquisa. Pude, então, responder uma inquietação pessoal por meio 

do estudo de assuntos que são de meu interesse e atuação profissional. 

É justificável que esforços continuem sendo empregados no intuito de 

ampliar as discussões sobre os desafios atuais e possíveis soluções para os 

problemas existente. Espera-se, com este estudo, colaborar para tal e, também, 

inspirar e encorajar outras pessoas a atuarem na construção de uma sociedade 

sustentável, munindo-as apropriadamente. 

Esta pesquisa se demostra relevante na medida em que expandirá as 

discussões sobre o tema, que é recente e de importância para a sociedade, além de 

contribuir para a compreensão de que a arte e o design podem ser aliados neste 

processo de construção de uma sociedade mais justa, economicamente viável e 

ecologicamente correta, como prevê o tripé da sustentabilidade. Conforme Scharmer 
                                            
 
1 Disponível em: <https://www.ted.com/>. Acesso em:25 jan. 2016 
2  Disponível em: <http://planet.globalsustainabilityjam.org/gsusj16/news/jam-year>. Acesso em: 25 

jan. 2016. 
3 Disponível em: <https://www.schumachercollege.org.uk/about>. Acesso em: 25 jan. 2016. 
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(2014), identificar princípios, técnicas, métodos e caminhos que assessorem as 

pessoas nesta trajetória pode se “[...] constituir uma das realizações mais 

importantes da nossa era”.  

 

 OBJETIVOS 1.4

 

Os objetivos da pesquisa estão explicitados a seguir, compostos por objetivo 

geral e objetivos específicos. 

 

1.4.1 Objetivo geral  
 

Investigar de que forma a arte e o design são utilizados pelas lideranças 

criativas soteropolitanas, com o intuito de compreender como estes conhecimentos 

podem se constituir como aliados na transição para uma sociedade sustentável. 

 

1.4.2 Objetivos específicos  
 

• Descrever, de modo panorâmico, as tendências de comportamento e o 

contexto atual de desenvolvimento da sociedade, considerando o capitalismo 

e o consumismo, guiado por uma sucinta linha do tempo; 

• Levantar os conceitos de movimento de transição e caracterizar as lideranças 

criativas, relacionando-os à arte e ao design; 

• Mapear e identificar artistas, designers e iniciativas em Salvador que estão 

desenvolvendo atividades no contexto da transição da sociedade; 

• Realizar entrevista semiestruturada, a partir de premissas relacionadas ao 

movimento de transição com as lideranças criativas de Salvador, associada à 

técnica de análise documental, para elaboração das análises e 

considerações. 

 

 

 METODOLOGIA 1.5
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O método de abordagem adotado para esta pesquisa foi o de caráter 

exploratório, que, segundo Gil (2010, p. 41), “[...] tem como objetivo proporcionar 

maior familiaridade com o tema [...]”. A razão da escolha do método se deve ao fato 

de compreender que o tema está em processo de consolidação e, assim, poderá ser 

explorado por meio de pesquisa bibliográfica, exemplos e estudo de caso. A 

investigação apresenta evidências a partir de análise qualitativa resultante da 

pesquisa de referenciais teóricos e de entrevista semiestruturada com as iniciativas 

de Salvador.  

Esta dissertação foi realizada considerando as seguintes etapas 

metodológicas:  

 

• A partir de uma metodologia teórico-exploratória, realizou-se uma revisão 

de literatura, por meio do procedimento de pesquisa secundária. O 

levantamento de livros digitais e impressos, artigos científicos e 

dissertações foi elaborado tomando como ponto de partida as seguintes 

das palavras-chave: arte para transformação social, design sustentável, 

movimento de transição, impacto socioambiental, sendo considerados os 

textos de maior afinidade e relevância para o tema; 

• Elaboração de uma relação de artistas, designers e iniciativas de Salvador 

que apresentaram uma atuação relacionada ao movimento de transição ou 

que demonstram indícios de alinhamento com as premissas do movimento 

de transição por meio de pesquisa na internet, mídias digitais, periódicos 

locais, eventos, rede de relacionamentos e dos Setoriais de Cultura; 

• Elaboração das perguntas que constaram no roteiro da entrevista 

(Apêndice B), aplicado de forma semiestruturada, por possibilitar que 

outras questões surgidas durante o processo e fossem adicionadas; 

• Seleção de forma empírica das 11 iniciativas, de modo que cada uma 

apontasse uma relação com ao menos uma das 11 premissas 

estabelecidas para o movimento de transição, considerando a notoriedade 

do trabalho e indícios de alinhamento com as premissas do movimento de 

transição para a aplicação da entrevista; 

• Definição da metodologia de estudo de casos múltiplos e do método de 

análise de conteúdo temático; 
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• Sensibilização e mobilização dos sujeitos que seriam entrevistados, através 

de e-mail de apresentação da pesquisa, contendo convite para realização 

da entrevista e, posteriormente, contato por telefone para esclarecimentos; 

• Aplicação da entrevista e levantamento documental das iniciativas por meio 

dos materiais disponibilizados pelas próprias iniciativas e conteúdo 

disponível nas respectivas mídias digitais; 

• Sistematização da entrevista e análise dos dados; 

• Por fim, elaboração das considerações, conclusões e análise crítica. 

 

 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 1.6

 

Esta dissertação é composta por cinco capítulos, organizados conforme 

descrito a seguir. 

O presente capítulo, introdutório, contém a apresentação da dissertação, 

definição do problema, a justificativa, os objetivos gerais e específicos, a 

metodologia e a estrutura da dissertação. 

No capítulo 2, “A transição no século XXI”, apresentam-se os estudos sobre 

a atmosfera do século XXI, considerando o conceito de zeitgeist associado às 

influências exercidas pelas tendências. Constrói-se um breve panorama histórico a 

partir de uma linha do tempo, direcionando para as tendências de comportamento, 

que indicam uma emergente conduta por uma busca de construção de uma 

sociedade mais sustentável. Em seguida, apresentam-se o conceito e a origem do 

movimento de transição. Finaliza-se o capítulo com a perspectiva de que esta 

dissertação adota movimento de transição, discorrendo sobre a importância de as 

lideranças criativas assumirem propósitos que colaborem para esta mudança. 

No capítulo 3, “Arte e design para o movimento de transição”, investiga-se a 

arte no contexto do movimento de transição, trazendo uma reflexão inicial acerca da 

sua função social e necessidade, apontando como ela impacta na sociedade e 

apresentando exemplos. Em seguida, discute-se sobre como o papel do design tem 

sido questionado, ao passo que vem sendo praticado na direção de resolver os 

complexos problemas da contemporaneidade, mencionando casos que ilustram 

essa perspectiva. 
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Já no capítulo 4, “Salvador em transição: experiências soteropolitanas” é 

apresentado o resultado da pesquisa realizada com as lideranças criativas 

soteropolitanas, que investigou a aproximação com as premissas do movimento de 

transição, e as contribuições da arte e do design em suas respectivas atuações, 

seguidas pela análise e síntese do resultado.  

Por fim, as “Considerações finais”, compostas pela retomada dos objetivos e 

resultados alcançados, bem como suas contribuições e seus possíveis 

desdobramentos são expostos no capítulo 5.  
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2 A TRANSIÇÃO DO SÉCULO XXI 
 

A proposta, neste capítulo, é fazer uma trajetória que apresente uma breve 

visão de espaço e tempo para localizar o leitor sobre o que trata o movimento de 

transição estudado nesta pesquisa. Inicia-se por uma reflexão acerca de fatos 

históricos relacionados às questões socioambientais, ao design e à arte, cujo intuito 

é tentar contextualizar o cenário atual, demonstrando que esforços já vêm sendo 

empreendidos ao longo do tempo, e como eles se relacionam e caracterizam a atual 

atmosfera em que a sociedade vive, embasando o discurso através dos estudos 

sobre tendências e comportamentos. Em seguida, apresentam-se as origens e os 

conceitos relacionados ao movimento de transição e sua relação com a 

permacultura, de maneira a conduzir a uma proposta de construção de premissas 

que auxiliem na identificação das iniciativas, que, neste estudo, são compreendidas 

como lideranças criativas, isto é, atuam de forma prática na busca pela criação de 

soluções para os atuais desafios de suas comunidades. 

 

 ZEITGEIST: A ATMOSFERA E AS TENDÊNCIAS DO SÉCULO XXI 2.1

 

Zeitgeist é uma palavra em alemão, difundida pelo filósofo Georg Wilhelm 

Friedrich Hegel (1770 -1831), composto da união de zeit – tempo e geist – espírito, 

utilizada para se referir ao conjunto de valores socioculturais de um determinado 

momento da história da humanidade. Através da observação e interpretação das 

expressões artísticas, do design, da moda, da educação, da política, da economia e 

demais áreas do conhecimento humano é possível identificar tendências de 

comportamentos e valores emergentes em uma sociedade, isto é, captar o espírito 

do tempo de uma época (SILVA, 2011). 

Assim, para compreender como a arte e o design podem vir a colaborar com 

um movimento de transição da sociedade, cujo esforço é atuar para o 

desenvolvimento sustentável, como será apresentado ainda neste capítulo, 

considerou-se relevante iniciar este estudo por uma investigação do atual zeitgeist, 

isto é, da atmosfera do tempo que tem caracterizado a contemporaneidade e 

conduzido esta transição. 
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Para tanto, optou-se por realizar um breve percurso histórico por meio da 

linha do tempo apresentada na Figura 1, em uma tentativa de facilitar a 

compreensão do cenário atual, demonstrando que fatos acontecidos de modo 

paralelo influenciaram e convergiram para os atuais problemas, fazendo emergir o 

desejo de criar uma sociedade que promova a qualidade de vida das pessoas como 

um todo e preserve o meio ambiente. A elaboração dessa sucinta linha do tempo 

está embasada na revisão de literatura e numa relação de fatos selecionado por, em 

alguma perspectiva, se relacionar com o tema central da pesquisa. 

 

  Figura 1 – Os últimos 100 anos 

Fonte: elaboração da autora (2017). 

 

Como explicam Braungart e McDonough (2013), não há como negar que as 

revoluções industriais promoveram melhorias na sociedade, na saúde, na educação 

bem como aumentou a expectativa e o padrão de vida. Os avanços tecnológicos 

trouxeram mais conforto, facilidades ao cotidiano e maior produção de alimentos. 

Mas por outro lado, tais revoluções causaram implicações profundas ao serem 

omissas à premissas estabelecidas para um desenvolvimento socioambiental 
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virtuoso, ao criar “[...] produtos finais de um sistema industrial projetado de modo 

linear, uma via de mão única” como falam Braungart e McDonough (2013, p. 34), 

isto é, grande parte de materiais produzidos tiveram e ainda tem como destino o 

aterro sanitário, e esta conduta trouxe resultados devastadores com os quais hoje a 

sociedade tem de lidar. 

Kumar (2017) reconhece que após quase setenta anos de industrialização 

não foi o suficiente para garantir a melhoria da qualidade de vida das populações de 

países denominados subdesenvolvidos, e ainda é crescente o número de pessoas 

que não tem acesso a qualidade de vida. E acrescenta que apesar de países como 

Brasil, China e Índia que implementaram modelos industriais e tiveram crescimento 

econômico, ainda tem um enorme desafio para a erradicação da pobreza. 

Não é possível tratar dos desafios atuais da sociedade sem compreender 

historicamente o capitalismo, a globalização e todas as suas consequências. Assim, 

como afirma Cardoso (2012), não se pretende ser contra, mas o esforço atual é de 

buscar alternativas para os efeitos nocivos causados pela globalização e, 

principalmente, freá-los a tal ponto que se redirecionem, tornando-se, então, 

positivos. A globalização é compreendida como um “longo processo histórico, que 

vem ocorrendo com progressiva aceleração desde a época dos chamados 

‘descobrimentos’ por navegadores europeus em fins do século XV”. (CARDOSO, 

2012, p. 24). 

 
Do ponto de vista histórico, ser contra a globalização é como ser 
contra a modernidade, ou o capitalismo, ou o ‘sistema’. [...] 
Globalização não é algo que aconteceu de vinte ou trinta anos para 
cá; é uma transformação que se vem processando de modo 
gradativo há séculos, mas que só ficou aparente em tempos 
recentes, quando os dados começaram a ser cruzados. (CARDOSO, 
2012, p. 24) 

 

Para Forty (2007), a finalidade central da produção de objetos, uma das 

atividades que o design desempenha, é proporcionar a lucratividade das empresas 

em sociedades capitalistas. Desta forma, não haveria espaço para que a criatividade 

e a imaginação do designer pudessem ser exploradas, ele possuía apenas o papel 

de fazer com que os produtos fossem mais lucrativos e vendáveis. 

Já a indústria contemporânea é conduzida de modo mais flexível, mais 

fragmentada, voltada a criar produtos diferenciados, visto que os propósitos 
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estabelecidos até a década de 1960 mudaram bastante juntamente com o mundo. 

Naquela época, a prioridade era a produção em massa e em grandes quantidades, 

de acordo com Cardoso (2012). Segundo o autor, nos anos 1960, o mundo era 

dividido entre direita e esquerda e foi substituído pelo liberalismo econômico no 

contexto da globalização. Nesse passado, onde não havia computadores, internet e 

cultura digital, pouco se pensava em responsabilidade ambiental, o que é bem 

diferente dos dias atuais. 

Margolin (2014) explica que, a partir dos anos 1970 – apesar de Fuller, 

Papanek, Tomás Maldonado, John Chris Jones e Gui Bonsiepe e tantos outros 

profissionais e pesquisadores do design criticarem esta forma de se praticar a 

atividade, em um cenário em que o designer apenas atendia empresas inseridas no 

sistema da cultura do consumo – pouco respaldo se conseguiu na ocasião. O autor 

observa que houve um discreto esforço por parte de alguns designers em criar 

produtos com algum cuidado em relação ao meio ambiente, mas nada que se 

comparasse aos métodos sustentáveis necessários a serem adotados. 

Nos anos 1970, a globalização econômica se consolida pelo aumento dos 

negócios entre os continentes, maior consumo e maior investimento em logística, 

isto é, a sociedade aumentando a dependência do petróleo, conforme descreve 

Hopkins (2008). Para Schumacher (1983), a atenção voltada para o meio ambiente 

assumiu uma inesperada evidência a partir dos anos 1970. Antes desse período, 

pouco se falava no assunto. O autor argumenta que isso aconteceu devido às 

bruscas mudanças ocorridas, tanto positivas como negativas, mas se evidenciou 

que os recursos não renováveis já estavam sendo utilizados em uma velocidade 

espantosa.  

A partir desse ponto, as questões socioambientais também ampliam suas 

discussões, podendo destacar a fundação do Greenpeace que se mantém, até hoje, 

comprometido com as causas ambientais, e a Conferência de Estocolmo, a primeira 

conferência que reuniu líderes de estado de todo o mundo para tratar da 

preservação do meio ambiente, promovida pela Organização das Nações Unidas 

(ONU). Agora em 2017, o desafio e o compromisso da ONU é ainda maior, a 

entidade elenca 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Figura 2, que devem 

ser implementados por todos os países até o ano 2030.  
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Figura 2 – Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

 
Fonte: Nações Unidas (2017). 

 

Desde a primeira conferência, existe uma agenda e acordos para lidar com 

tais questões, mas é difícil afirmar o quão esses acordos estão sendo cumpridos e o 

quão os governantes dos países estão, de fato, comprometidos.  
No início do século XXI, os esforços já iniciados ganham reforço. As mídias 

sociais trazem uma mudança no fluxo da informação e no comportamento do 

consumidor, que agora tem uma voz com uma capacidade de alcance nunca antes 

experimentada, como explica Silva (2011) ao dizer que: 
 

Nas últimas décadas, a tecnologia, ao lado de diversos fenômenos 
sociais, econômicos, políticos e culturais, trouxe mudanças que 
fizeram emergir uma nova sensibilidade generalizada. Além das 
rupturas intrínsecas ao fenômeno da Globalização e do 
Neoliberalismo, o indivíduo contemporâneo foi transportado para 
uma sociedade integrada com novas dimensões e valores, que 
marcam o início de uma nova época: a era da informação (SILVA, 
2011, p. 15). 
 
 

A considerar pelo documentário Uma verdade inconveniente do ex-vice-

presidente do Estados Unidos da América, Al Gore, apesar das críticas e dúvidas 

sobre as intenções por trás desta produção, vê-se uma voz da alta instância pública 

falando para o mundo sobre as mudanças climáticas. (AN INCONVENIENT TRUTH, 

2006). Continuando, tem-se o livro The Transition Handbook, de Rob Hopkins, 

lançado em 2008. Em 2009, é a vez do livro Change by Design do Tim Brow ser 

lançado, texto que contribui para dar visibilidade e fortalecer o posicionamento do 

design enquanto uma disciplina projetual, focada na inovação, na capacidade de 

resolver problemas e centrada no humano, através da abordagem do design 
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thinking, definido como uma “[...] forma de descrever um conjunto de princípios que 

podem ser aplicados por diversas pessoas a uma ampla variedade de problemas” 

(BROWN, 2010, p. 6).   

Essa metodologia pode servir a grandes empresas, que pensam em inovar, 

vender e lucrar crescentemente, mantendo os tradicionais padrões do capitalismo, 

como a 3M ou a Apple, mas também é utilizada por iniciativas como o projeto Design 

for Change4, criado em 2009, pela designer e educadora indiana Kiran Bir Sethi, 

visando proporcionar à jovens estudantes tornarem-se lideranças em suas 

comunidades, capacitando-os para resolver problemas. 

Mais de 50 anos se passaram desde os primeiros movimentos 

ambientalistas. Scharmer (2014) afirmou que estavam sendo utilizados 50% a mais 

da capacidade do planeta de se regenerar, demonstrando o quão imprudente é o 

padrão vigente de desenvolvimento. “Nos últimos 50 anos, consumimos mais bens e 

serviços do que em todas as gerações anteriores reunidas. Infelizmente, o 

mecanismo de consumo e descarte está cada vez mais acelerado. Desde 1980, 

consumimos um terço do planeta” (BOTSMAN; ROGERS, 2011, p. 5-6). Este fato 

pode ser comprovado por meio da pesquisa realizada para Global Foot Print 

Network5 no estudo denominado Dia da Sobrecarga do Planeta, que é o resultado 

de uma complexa pesquisa. 

Conforme publicado pelo site da Akatu6 (2016), esta pesquisa “[...] determina 

em que dia a humanidade consome todos os recursos naturais que o planeta é 

capaz de recuperar e renovar ao longo de um ano.” Em 2016, conforme Figura 3, 

aconteceu em 08 de agosto, em 2017, foi no dia 02 de agosto. E a partir de cálculos 

retroativos feitos pela Global Foot Print Network (apud AKATU, 2016), estima-se 

que, em 23 de dezembro de 1970, tenha sido a primeira ocorrência do fato, 

corroborando as evidências sinalizadas por Schumacher (1983). 

 
 

 
                                            
 
4 Disponível em: <http://www.dfcworld.com/> 
5 Global Footprint Network é uma organização internacional sem fins lucrativos, fundada em 2003, 

que atua em prol de um futuro sustentável, onde todas as pessoas têm a oportunidade de prosperar 
dentro dos meios de um planeta. Disponível em: < https://www.footprintnetwork.org/>. 

6  A Akatu é instituição não governamental fundada em 2001 no Brasil que trabalha pela 
conscientização e mobilização da sociedade para o consumo consciente. 
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Figura 3 – Dia da sobrecarga da Terra 

 
Fonte: Global Footprint Network, via AFP (2016). 

 

Entender essa combinação entre o capitalismo e o consumismo, passa entre 

outros aspectos, pela compreensão de como as tendências funcionam e influenciam 

o comportamento dos consumidores. Atualmente, inúmeras empresas investigam as 

tendências de comportamento e consumo no intuito de compreender os valores 

sociais, as demandas latentes, e acompanhar as mudanças culturais conforme 

esclarece Silva (2011). Tais informações são amplamente utilizadas pelo mercado 

de bens e consumo para auxiliar na definição de ações estratégicas que favoreçam 

a competitividade, a inovação e os resultados financeiros de seus negócios.  

Coutinho e Penha (2017) sugerem um mapa apontando palavras-chave para 

tendências da contemporaneidade, apresentado na Figura 4 e afirmam “em geral, 

cada tendência é sustentada por uma taxonomia, sinais que a sustentam[...]” 

(COUTINHO; PENHA, 2017 p. 48)  
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Figura 4 – Exemplo de mapa de tendências e tags sobre a evolução da sociedade 

 
Fonte: Coutinho e Penha (2017). 

 

Cada tendência que alcança um determinado nível de propagação, ela tende 

ao esgotamento e, possivelmente, surgirá uma contra-tendência, isto é, uma 

tendência com valores opostos ao momentaneamente estabelecido, configurando 

um processo cíclico. Entretanto, na contemporaneidade, diante do excesso de 

informação e da velocidade em que é consumida, é possível que a tendência 

coexista com a contra-tendência, sendo um desafio evidenciar a passagem de uma 

onda de comportamento para outra, conforme explica Silva (2011).  

Neste ponto, cabe trazer o que os autores Lipovetsky e Serroy (2015), 

abordam ao sustentar que chegamos à época do hiperconsumismo, promovido 

expressivamente pelo que denominam de estatização do mundo, ideia apresentada 

ao conceituar o capitalismo artista como: 

 
“[...] sistema que produz em grande escala bens e serviços com fins 
comerciais, mas impregnados de um componente estético-emocional 
que utiliza a criatividade artística tendo em vista a estimulação do 
consumo mercantil e do divertimento de massa. (LIPOVETSKY; 
SERROY, 2017, p.67) 
 

Lipovetsky e Serroy (2015), argumentam que ao longo do tempo a forma de 

produzir foi modificada, e com isso a indústria e a cultura que antes eram universos 
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separados, agora se entrelaçam, e estão carregados de conceitos estéticos. Com 

isso, estilo, beleza e os gostos individuais se tornam premissas, e nada foge à ideia 

de arte, design e decoração, fazendo tudo ser pensado para se tornar uma 

tendência ao tempo, atuando junto às emoções dos consumidores e 

consequentemente, estimulando ao consumo descontrolado.   

Na visão de Massonier (2008), ainda que tendência e contra-tendência 

sejam vistos como comportamentos contrários, eles existem de modo 

interdependente, de maneira que a razão da existência de um é o outro, e vice-

versa. Esta condição está relacionada à impermanência dos valores e 

comportamentos, bem como do indivíduo como um ser mutante, assim o autor 

defende que se deve ater a descrever os fatos e afirma que: 

 
A sociedade é um corpo vivo, em constante movimento, passando 
por correntes que se sobrepõem. Portanto, um ponto chave em 
observação das tendências é limitar-se a testemunhar sem pretender 
descobrir uma uniformidade entre elas, sabendo que sempre vai 
haver, de forma simultânea, algumas que se contrapõem a outras 
(MASSONIER, 2008, p. 27). 

 

Um outro aspecto é que os pesquisadores dividem o estudo de tendências 

entre macrotendências e microtendências. Macrotendência, ou megatendência, 

segundo Kotler e Keller (2007), está relacionado às esferas sociais, políticas, 

econômicas e tecnológicas de modo global, podendo permear a sociedade por sete 

ou dez anos. Para Massonier (2008), as macrotendências descrevem a maneira pela 

qual as transformações acontecem em uma sociedade.  

No caso das microtendências, segundo Novik (2005), elas acontecem em 

um nível local, relacionadas a um nicho ou a um determinado grupo social, 

influenciadas pelas macrotendências, resultam em comportamentos que refletem no 

consumo, na cultura, no entretenimento e no lazer. Reforçando o conceito de que as 

microtendências acontecem em pequenos grupos, o autor Penn (2007) acrescenta 

que estes emergentes comportamentos são relevantes na sociedade, e que 

possuem condições para modelar o futuro no momento em que expandem a outras 

esferas, podendo tornar-se macrotendências. 

De acordo com Silva (2011), a partir de um olhar multidisciplinar, 

especialistas realizam pesquisas regularmente, para acompanhar quais 

comportamentos estão emergindo na sociedade, munidos de metodologias que 
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integram perspectivas antropológicas, sociológicas e o campo da comunicação. Esta 

ação de pesquisar as tendências é denominada de trendspotting, que pode ser 

realizada por meio de trabalhos de campo, pesquisa qualitativa e quantitativa e, 

conforme apresenta Silva (2011, p. 106), 

 
[...] utilizam ferramentas como: a análise contínua de acontecimentos 
e valores globais/locais; análise de conteúdo midiático; análises etno-
antropológicas; observação e interpretação das ruas com pesquisa 
de campo; grades semióticas, etnografias em capitais europeias e 
nos EUA (Ipsos); monitoramento de jovens na faixa etária entre 18 e 
24 anos (Box 1824), para a qual os hábitos destas pessoas podem 
determinar o que será́ consumido por todas as faixas de idade em 
escala global; monitoramento de redes sociais de trend creators e 
disseminators criteriosamente selecionados (Voltage), 
acompanhamento das publicações e dos grupos de pesquisa das 
melhores universidades (Ipsos).  

 

A Ipsos, a Euromonitor, a Faith Popcorn, a WGSN e a Trendwatching são 

empresas especializadas nesses estudos para compreender esta atmosfera do 

tempo, os valores e os comportamentos. Periodicamente, cada uma delas publica 

um relatório de tendências com os indicadores relativos à diferentes esferas do 

comportamento que estão emergindo mundialmente, isto é, as macrotendências.  

Uma das mais recentes pesquisas divulgadas foi realizada pela Ipsos7, 

empresa fundada em 1975, em Paris, e que em 20 anos expandiu sua atuação pela 

Europa e Américas. Eles são especialistas em pesquisa e consultoria de marketing, 

inovação e branding e, em 2017, publicaram uma das maiores pesquisas 

desenvolvidas pela empresa com o alcance de mais de 18 mil cidadãos distribuídos 

em 23 países, realizada no período de 12 de setembro a 11 de outubro de 2016.  

O relatório divulgado no site da empresa e disponível para download se 

inicia com uma breve análise das megatendências que se comportam como “a maior 

placa tectônica do planeta”. Segundo o relatório são elas: as mudanças climáticas, a 

migração populacional, a aceleração tecnológica e a multipolaridade política. Em 

seguida, os resultados da pesquisa são apresentados de modo detalhado e 

comentados, organizados em oito tendências conforme a síntese apresentada na 

Figura 5. 

 
                                            
 
7 Disponível em: <https://www.ipsos.com/>. Acesso em: 26 ago. 2017. 
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Figura 5 – Oito tendências globais 

Fonte: traduzido e adaptado de Ipsos (2017). 
 

O resultado desta pesquisa corrobora com o que Papanek (1995) afirma, ao 

dizer que, mesmo com todo o empenho em estimular o consumismo, pesquisas 

indicam que as pessoas continuam a valorizar as relações familiares e o convívio 

social, a espiritualidade, a arte, a culinária, a jardinagem e tantas outras atividades 
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criativas e passatempos. Porém, ressalta o autor, na prática, parece que as pessoas 

usam mais o seu tempo para o trabalho, para fazer compras ou ver televisão. 

Tal pesquisa também aponta indícios da transição pela qual o mundo está 

passando, que emerge como resultado dos questionamentos, dúvidas e incertezas 

sobre os rumos que o mundo tomou a partir da industrialização linear, do capitalismo 

egocentrado, do consumo desenfreado e das tecnologias atraentes, conforme 

Scharmer (2014, p. 1) descreve:  

 
Este nosso momento de desestabilização implica morte e 
renascimento. O que está morrendo é uma antiga civilização e uma 
mentalidade do ‘eu’ maximizado – o máximo consumo material, a 
noção de que quanto maior, melhor e um processo decisório 
orientado por grupos de interesse que nos levou a um estado de 
irresponsabilidade organizada, criando coletivamente um resultado 
que ninguém quer.  

 

Diante dos desafios ambientais, é observado o declínio do otimismo, entusiasmo e 

tanto o capitalismo e o consumismo dão sinais de atenção em relação do futuro. 

Uma conscientização da indústria e dos mercados de massa é demonstrada diante 

de posicionamentos adotados e políticas estratégicas em prol da proteção e 

preservação, segundo Lipovetsky e Serroy (2015). Para os autores “[...] o 

capitalismo de hoje busca novas alianças entre futilidade consumista e 

responsabilidade planetária”. (LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p. 261). 

Assim, observando tantas transformações que a humanidade tem passado, 

é possível afirmar que a atual transição é uma das mais importantes, visto que se 

trata da manutenção da vida do planeta. O próximo item apresentará como o 

movimento de transição surgiu e tem atuado de forma prática para demonstrar que 

existem caminhos possíveis de desenvolvimento que preserve a natureza e 

possibilite a qualidade de vida das pessoas. O que se espera é que iniciativas desta 

natureza se consolidem como uma tendência e caracterize a atmosfera de nosso 

tempo. 

   

 ORIGENS E CONCEITOS DO MOVIMENTO DE TRANSIÇÃO 2.2

 

Diante do exposto, percebe-se a necessidade de soluções comprometidas 

com a transição para uma sociedade mais justa e sustentável e que respeite a 
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diversidade social, cultural e ambiental. Tais desafios e problemas não poderão ser 

enfrentados mantendo o estilo de vida voltado ao consumismo e a uma produção 

que priorize os lucros a qualquer custo, conforme defende Trainer (2011), é preciso 

uma nova maneira de pensar e agir. Para Kumar, (2017) não é uma crise econômica 

que o mundo está vivendo, e argumenta que a terra segue produzindo alimentos. O 

autor acredita que: 

 
 “O que enfrentamos é uma crise ética. A humanidade se 
desencaminhou. Portanto, a resposta não está em mais dos mesmos 
velhos paradigmas, em mais da mesma economia industrial 
dependente de combustíveis fósseis, mas sim na busca de uma 
economia de baixo carbono, sustentável e natural. Nessa perspectiva 
o meio ambiente se torna um imperativo econômico e também ético. 
(KUMAR, 2017, p. 50) 

  

Para Cardoso (2012), este cenário que delineia o século XXI é desafiador e, 

também positivo, considerando que há muito o que ser feito, o que requer disposição 

e imaginação, isto é, há muito trabalho pela frente, e isso exige que o potencial 

criativo seja explorado. Para enfrentar esta realidade, é preciso entender que não 

estamos diante de uma situação simples, mas nem por isso insolúvel. Por isso, 

segundo Cardoso (2012), é preciso mergulhar, ir a fundo para não correr o risco de 

ser superficial, de maneira a não ter a clareza necessária dos fatos e correr o risco 

de propor ideias que não fazem sentido. Esse pensamento corrobora com o que 

afirma Scharmer (2014, p. 73): 

 
Para superar os desafios da nossa era, precisamos mudar nossa 
mentalidade, tanto como indivíduos quanto como sociedade. As 
profundas mudanças que se fazem necessárias hoje requerem uma 
quebra do nosso paradigma de pensamento e uma alteração da 
nossa consciência, partindo da conscientização egossistêmica para a 
ecossistêmica.  

 

Pode-se compreender como pensamento egossistêmico aquele que apenas 

pensa em seu bem-estar. Nele, o indivíduo ocupa um lugar no topo da pirâmide em 

um sistema, acredita ser uma espécie superior e que consome produtos para ocupar 

o vazio existencial como afirma Cain  (2010), em um artigo publicado em seu site, 

intitulado: Your Lifestyle Has Already Been Designed. 
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Já o conceito de ecossistêmico leva em consideração o bem-estar de todos. 

O indivíduo deixa o lugar de importância, no topo da pirâmide, para assumir uma 

relação orgânica, integrada e holística com “[...] o contexto ecológico, social, 

intelectual e espiritual”, conforme aponta Scharmer (2014, p. 73) e como pode ser 

representado na Figura 6. Esta mudança de pensamento é um passo necessário 

para que a transição aconteça. 

 
Figura 6 – Egossistema e Ecossistema 

 
Fonte: Hutchins (2012). 

 

Nesta linha de pensamento em que se reflete sobre os aspectos da 

economia, Trainer (2011) defende que só se poderá alcançar um mundo justo e 

sustentável em todo o planeta se fizermos diferente, seja nos modelos econômicos, 

políticos e culturais. Para o autor, os atuais problemas que enfrentamos não tem 

como ser resolvidos num sistema de consumo e capitalismo. O autor acredita que 

esse modelo deve ser substituído (e não consertado), implicando que novas 

economias devam substituir a visão de maior lucratividade possível e o acúmulo de 

riquezas. E isto passa por uma mudança de pensamento, como descreve Scharmer 

(2014, p. 44), ao contextualizar que: 

 
O processo de se conscientizar dessa necessária mudança do 
sistema teve início no último terço do século XX. No final dos anos 
1960, e nas décadas de 1970 e 1980, um novo gênero de movimento 
começou a surgir. [...], entretanto, o problema da primeira onda de 
movimentos da sociedade civil foi que eles tendiam a se concentrar 
em apenas um ou dois dos três divisores. Os ativistas ambientais 
ignoraram em grande parte as dimensões sociais e conscientizadora 
de mudança.  
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E é a partir dessa consideração, de que é necessário fazer diferente, que se 

insere o movimento de transição do qual esta dissertação trata. No início, a 

expressão utilizada para definir o conceito foi “Cidades em Transição”, mas, ao 

longo do percurso, Hopkins (2008), criador do movimento, percebeu que se tratava 

não apenas de cidades, expandindo-se para vilas, aldeias, ilhas etc. Por esta razão, 

compreendeu que seria mais apropriado identificar como “iniciativas de transição”, 

deixando espaço para englobar qualquer esforço relacionado à Transição da 

sociedade. 

Assim, iniciativas de transição são definidas como “[...] abordagens 

emergentes e em evolução para sustentabilidade ao nível da comunidade que 

começaram a surgir de norte a sul da Irlanda e foram se espalhando por todo o 

Reino Unido e além [...]” (HOPKINS, 2008, p. 87), e estão são baseadas em quatro 

suposições chaves: 

 

1. Que é necessária uma drástica redução de consumo de energia; 

2. Que as cidades e comunidades não estão preparadas adequadamente 

para uma possível crise de petróleo e energia; 

3. Que é preciso agir imediatamente de modo coletivo;   

4. Que, trabalhando coletivamente, de modo criativo e proativo, é possível  

construir uma sociedade sustentável. 

 

A globalização promoveu uma economia e negócios gerados entre 

continentes, o que significa grandes deslocamentos e complexo sistema de logística 

que demanda enormes quantidades de combustíveis fósseis, que promovem 

emissões de carbono e que influenciam mudanças climáticas. Fomentar uma 

economia local é uma necessidade para um estilo de desenvolvimento mais 

sustentável e redução de impactos ambientais, conforme afima Kumar (2017).  

Desta forma, reduzir o consumo de energia não significa diminuir a 

qualidade de vida, e é algo que tem que ser feito de modo imediato. Cada localidade 

deve criar suas próprias condições para tal, as respostas irão emergir das próprias 

comunidades e, sem dúvida, o fomento de uma economia local traria benefícios para 

o meio ambiente e para a felicidade e redução de estresse das pessoas (HOPKINS, 

2008). 
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O conceito de transição adotado por Hopkins (2008) foi fundamentado nos 

princípios da permacultura, que, em essência, é um conjunto de premissas sociais, 

econômicas, culturais e técnicas, que conduzem de modo eficiente uma comunidade 

a tornar-se sustentável. Tais premissas foram usadas para subsidiar a concepção e 

os fundamentos éticos usados para apoiar o trabalho de Transição, para unir todos 

os elementos de um acordo pós-pico8.  

Segundo Hopkins (2008), a permacultura foi conceituada na década de 

1970, época da primeira crise do óleo, e era a junção das palavras “Cultura 

Permanente”. A ideia era contra o cultivo anual e a monocultura em prol de sistemas 

multicultivos, árvores produtivas e vegetação perene. Seu conceito foi ampliado à 

medida que se compreendeu que tudo está interligado: a economia, a agricultura, a 

energia etc.  

Segundo Holmgren (2013), a permacultura surge de um estudo sobre as 

culturas humanas que conseguiram permanecer por longo tempo sem assolar seu 

meio, em diferentes lugares e épocas da história da humanidade. O autor percebeu 

que a harmonia com a natureza depende de uma visão filosófica, na qual o convívio 

entre as pessoas e com a natureza é o maior valor. Esse paradigma se traduz em 

sistemas nos quais o consumo se ajusta à capacidade de suporte renovável e se 

preservam espaços de mata nativa, para possibilitar a absorção do impacto 

ambiental e a regeneração do meio produtivo.  

Na publicação Permacultura: um manual, do designer Bill Mollison, precursor 

da permacultura, encontram-se todos os princípios e fundamentos que, durante 

muitos anos, foi interpretado errônea e depreciativamente como jardinagem, como 

explica Hopkins (2008), e que foi em 2002, quando o coautor do conceito, David 

Holmgren, ao publicar o livro Permacultura: princípios e caminhos além da 

sustentabilidade, trouxe novamente visibilidade ao tema como um importante campo 

do design para amparar um mundo pós-pico.  

De acordo com Holmgren (2013), a permacultura é um caminho que reúne 

princípios de design e fundamentos filosóficos, mas que pode se manter distante da 

sociedade. Já Hopkins (2008), ao conceituar o movimento de transição, teve o 
                                            
 
8 Pico do Petróleo ou Pico de Hubbert foi um conceito criado na década de 1960, pelo geólogo 

estadunidense Marion King Hubbert, para se referir ao consumo de 50% das reservas de petróleo 
mundiais, o que mobilizou muitos especialistas e ativistas a falar de uma transição para uma 
economia de petróleo pós-pico (FUAD-LUKE, 2009). 



38 
 
 

desejo de convocar todos os detentores de conhecimento empírico, popular e/ou 

científico a aprender conjuntamente e, assim, desenvolver alternativas para se 

comunicar com o maior número possível de pessoas, isto é, fazer com que o 

movimento se torne uma moda, criar um envolvimento das pessoas sem 

precedentes.  

Este pode ser um aspecto que mais diferencia a maneira pela qual as 

sociedades podem ver os movimentos de permacultura e de transição, como explica 

Hopkins (2008), ao ressaltar que mesmo os conceitos da permacultura implícitos 

sustentam o seu conceito de transição. Para o autor, o conceito de permacultura não 

é simples, nem rápido de ser explicado para as pessoas, ao contrário do conceito de 

transição. 

Holmgren (2013, p. 16-17), elencou em seu livro os 12 princípios de design 

em permacultura: 

 
1. Observe e interaja: a beleza está nos olhos de quem vê. 
2. Capte e armazene energia: produza feno enquanto faz sol. 
3. Obtenha um rendimento: saco vazio não para em pé. 
4. Aplique a autorregulação e aceite feedback: os pecados dos pais 

recaem sobre os filhos até a sétima geração. 
5. Use e valorize recursos e serviços renováveis: deixe a natureza 

seguir seu próprio curso 
6. Evite o desperdício: melhor prevenir que remediar, quem poupa 

sempre tem. 
7. Projete dos padrões aos detalhes: não tome o todo pelas partes. 
8. Integre em vez de segregar: a união faz a força. 
9. Use soluções pequenas e lentas: quanto maior o tamanho, mais 

dura a queda. 
10. Devagar e sempre se vai ao longe: use e valorize a diversidade:   

Não ponha todos os seus ovos em uma única cesta. 
11. Use os limites e valorize o marginal: não pense que você está no 

caminho certo só porque todo mundo segue por ele. 
12. Use e responda à mudança com criatividade: ter visão não é ver 

as coisas como elas são hoje, mas como elas serão. 
 

Hopkins (2008, p. 90) elencou os fundamentos essenciais em que a transição 

se baseia:  

 
1. Visão: imaginar um futuro sem petróleo onde a vida melhorou e se 

desenvolveu; 
2. Inclusão: precisamos incluir todos - não apenas os "verdes"; 
3. Sensibilização: se não estivermos todos informados do pico do 

petróleo e das alterações climáticas, não agiremos; 
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4. Resiliência: as mudanças futuras serão muito desafiadoras, por 
isso nossos planos precisam incluir soluções que sobreviverão no 
nível local; 

5. Insights psicológicos: muitas barreiras para encontrar soluções 
estão dentro de nossas cabeças - a psicologia pode nos ajudar a 
superá-las; 

6. Soluções realizáveis e adequadas: precisamos de soluções que 
sejam escaláveis, resilientes e sustentáveis para resolver o 
problema.   

 

É possível observar que, apesar de apresentados de modos diferentes, 

ambos os princípios, da permacultura e da transição, trazem semelhanças e 

convergem para um mesmo ponto: o desejo de incentivar, estimular e nortear a 

sociedade sobre como mudar o atual pensamento do consumo capitalista, 

consumista e competitivo, para um modo de vida frugal, colaborativo e consciente de 

nossas ações e de como fazemos parte de um todo, impactando e sendo 

impactados.  

No contexto do movimento de transição repensar a maneira de produzir, 

distribuir e consumir torna-se uma tríade vital. Para Lipovetsky e Serroy (2015), 

ainda não está instituído a era de uma cultura pós-consumista. Ainda que seja 

observado o declínio do hiperconsumo, o deslumbramento de possuir e ter coisas se 

mantem presente na sociedade. A evolução dos comportamentos culturais apontam 

para iniciativas de redução de emissão de gás carbônico, redução do desperdício, e 

ascensão do que denominam de ecoconsumo, que são produtos oriundos de 

exigências ecológicas. Neste ponto, LIPOVETSKY E SERROY (2015, p. 398), 

afirmam que: 

 
 No entanto, não nos enganemos: isso não fará nascer uma cultura 
da abstinência, mas antes um hiperconsumo sustentável. Vamos 
parar de desejar novidades, estocar músicas, viajar, ir a concertos, 
frequentar parques de lazer, esperar os últimos filmes e os novos 
videogames? Nada disso acontecerá. Teremos menos produtos 
devoradores de energia, porém mais consumo de serviços e de 
produtos culturais baseados no imaterial.  
 

A partir dos conceitos expostos, pode-se compreender que o movimento de 

transição está relacionado com iniciativas que direcionam seus esforços a um claro 

propósito de desenvolver ou promover alternativas de desenvolvimento, bem como 

estimular a adoção de hábitos de produção e consumo que tragam a independência 

do petróleo, tornando as comunidades mais resilientes e utilizando os recursos 
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naturais de modo a garantir a sua preservação e regeneração, mantendo em mente 

a qualidade de vida e a manutenção dos seres do planeta.  

De forma sucinta, como apresenta Hopkins (2008, p. 134), “Iniciativas de 

Transição são uma abordagem emergente e em desenvolvimento para a 

sustentabilidade ao nível das pequenas comunidades. Elas são, usando um termo 

cunhado por Jeremy Leggett, ‘microcosmos escaláveis de esperança’”.  Dessa 

maneira, podemos compreender que as iniciativas de transição são aquelas que 

visam a fomentar uma atitude ecologicamente sustentável, socialmente justa, 

economicamente viável e culturalmente diversa por meio de iniciativas que tenham 

uma ação criativa local.  

Esta definição corrobora com o que defende Trainer (2011, p. 13), ao afirmar 

que, para alcançar um novo e necessário modelo alternativo de sociedade, deve-se 

adotar medidas consistentes e, só assim, será possível avançar em caminhos que 

permitam um positivo impacto ecológico, e acrescenta que: 

 
Simplesmente construir aqui e agora mais práticas que queremos na 
nova sociedade não é suficiente se tudo o que fizermos não resultar 
em uma sociedade sustentável e justa. Nenhuma significância 
duradoura será alcançada a menos que haja uma enorme mudança 
na consciência geral da necessidade de transição da sociedade de 
consumo para algum tipo de maneira mais simples.  

 

Desta forma, faz-se necessário pensar um economia circular, capaz de 

promover a auto-regeneração de seu sistema e que reduza a zero o desperdício e o 

descarte, características de clássicas de uma economia linear. Esse modelo de 

desenvolvimento requer um sistema em escala humana e não global. E como 

explica KUMAR (2017, p. 49):  

 
um forte movimento social é necessário para estabelecer a justiça, a 
igualdade e a liberdade, propiciando o bem-estar de todos. Portanto, 
é preciso pensar num sistema econômico durável e sustentável, um 
sistema que possa prover sustento e bem estar para todas as 
pessoas, e não apenas por uma geração, mas para sempre.  

 

A transição para uma sociedade sustentável não é uma meta inalcançável 

ou impossível, como acredita Thackara (2008), ela já está em andamento e, aos 

poucos, vem acontecendo e ganhando cada vez mais adeptos, sendo possível 
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observar exemplos alternativos de organizações sociais e culturais em diversos 

lugares do mundo.  

Fazendo uma conexão entre os princípios de transição estabelecidos por 

Schumacher (1983), Manzini (1995), Hopkins (2008), e Holmgren (2013) o resultado 

da pesquisa de Tendências da Ipsos (2017) e os 17 Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável da ONU (2017), e demais teóricos – estudados nesta pesquisa – que 

defendem a necessidade de uma transformação da sociedade, foram especificadas 

11 premissas que caracterizariam uma iniciativa inserida neste contexto, como será 

apresentado a seguir. 

De acordo com Hopkins (2008), uma iniciativa de transição age localmente 
em suas comunidades (premissa 1), tratando-se de um processo que busca 

disponibilizar os recursos essenciais de que uma localidade necessita, para se 

manter e prosperar. Dessa forma, favorece-se a possibilidade de se desenvolver 

resiliência, isto é, de a comunidade ser capaz de se adaptar às mudanças e aos 

efeitos prejudiciais do consumismo, reorganizando-se e, ao mesmo tempo, 

preservando a sua identidade.  

Considerando o que afirmou Schumacher (1983), fomentar a economia 
local e os pequenos negócios (premissa 2) favorece à descentralização de 

recursos e traz mais possibilidades e autonomia às comunidades, em vez de 

submetê-las a uma ordem cada vez mais centralizada. Esse fato também está de 

acordo com o que Hopkins (2008) defende, considerando que os processos de 

exportações e economia global demandam por uma logística robusta e, também, a 

necessidade de petróleo. 

Promover a diversidade, a inclusão e a justiça social (premissa 3) é 

uma das pautas da ONU (2017), e também importante para um movimento de 

transição do mundo, de forma que as iniciativas venham a atuar de maneira a criar 

oportunidades que possibilitem melhorias na qualidade de vida, inclusive somando 

esforços com as iniciativas públicas e as organizações não governamentais. 

Agem para estimular a criatividade e o otimismo da comunidade 
(premissa 4), pela necessidade de driblar os tendenciosos meios de comunicação 

que reverberam as notícias pessimistas, e acabam contagiando as pessoas e 

tornando-as menos confiantes e criativas. Tais iniciativas são provocadoras e 

incentivam as pessoas a perceber que é possível ver a situação de outros pontos de 

vista. Para Manzini (2008), a criatividade é um componente necessário para 
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promover um processo de inovação social, como demanda a transição em direção à 

sustentabilidade.  

Para o movimento de transição, não há como negar que as iniciativas 

precisam agir em prol da redução de danos e de impacto ambiental (premissa 
5). Para Braungart e McDonough (2013), as ações precisam ser conscientes e 

deliberadas. E o foco deve ser o de buscar localizar a humanidade no mesmo 

patamar de espécies que os outros seres vivos, assim veria com mais clareza como 

se utilizar dos recursos disponíveis sem ameaçar gerações futuras de todos os tipos 

de vida e, assim, pensar em como sustentar a biosfera e, ao mesmo tempo, visar ao 

benefício de todos. 

Segundo Papanek (1995, p. 203) “[...] a maneira mais fácil de poupar 

recursos naturais e energia e reduzir o desperdício é usar menos”, dessa forma, 

uma iniciativa de transição deve promover a redução ou conscientização do 
consumo (premissa 6), estimulando a ideia de comprar menos, consumir menos, 

viver com o suficiente e necessário, incluindo não acumular artigos e objetos 

desnecessários.  

Manzini (2008) sustenta que o processo de aprendizagem acontecerá de 

modo gradual, por meio de experimentos que levem a erros e contradições, com 

isso, as iniciativas que estimulam a aprendizagem livre (premissa 7), isto é a 

aprendizagem por meio da experimentação, exploram a capacidade de criar 

soluções para os problemas de suas realidades, preparando-as para os desafios 

contemporâneos. 

A mudança climática e o pico do petróleo são vistos como as duas questões 

mais desafiadoras e difíceis para a humanidade neste início de século XXI, conforme 

acredita Hopkins (2008). Desta forma, uma das necessidades é que as iniciativas de 

transição venham promover a redução da dependência do uso do petróleo 
(premissa 8).  

Para que essa transição seja possível, é importante que as pessoas atuem 
de modo coletivo e colaborativo (premissa 9). As pessoas devem trabalham 

juntas em torno de um objetivo comum e criam ideias com as quais se identificam e 

compartilham, estabelecendo um estado de vínculo e confiança mútua entre os 

envolvidos (MANZINI, 2008) e explorando a inteligência do coletivo, por meio dos 

diferentes conhecimentos e pontos de vista.  
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As iniciativas de transição devem estimular a visão ecossistêmica e a 
reconexão com a natureza (premissa 10), visto que “[...] é necessário restabelecer 

os laços com a natureza e com nossas próprias raízes” (PAPANEK, 1995, p. 209). 

Papanek (1995) ainda descreve que as sociedades que disponibilizam de tempo 

para atividades de lazer e que não têm uma função de gerar resultados financeiros 

ou puramente materiais, favorecem as oportunidades, para que se estabeleçam 

vínculos mais fortes entre as pessoas, tornando-as menos propensas ao 

esbanjamento e mais conscientes de suas reais necessidades.  

Promover a qualidade de vida desacelerando e reduzindo a sobrecarga 
(premissa 11) é uma necessidade, devido à propensão a realizar as atividades em 

um ritmo veloz, em busca de fazer mais coisas em pouco tempo, como descreve 

Manzini (2008). Para o autor, uma das razões que levaram a essa situação foi a 

tendência para preencher cada instante com algo para fazer, e cada vez mais 

repetidamente, de maneira a ocupar o tempo com várias coisas a fazer 

simultaneamente. Manzini (2008) acrescenta que, tradicionalmente, o “tempo lento e 

contemplativo” era algo importante na vida cotidiana. Embora seu afastamento seja 

uma característica dominante, uma retomada do desacelerar está surgindo a partir 

de iniciativas como os movimentos Slows, iniciado pelo Slow Food, que sugere que 

o fazer a comida e o alimentar-se devem ser desacelerados. 

Para atender a tais premissas, as iniciativas podem contar com duas 

habilidades que favorecem o seu desempenho: a liderança e a criatividade. O 

conceito de liderança, uma característica normalmente explorada para tratar das 

atividades internas de uma empresa, perde-se de vista quando praticado no 

cotidiano das pessoas fora do contexto do trabalho. Mas, a liderança é uma 

importante habilidade a ser utilizada para conduzir situações que demandam 

iniciativa, proatividade e mudança, estando ela relacionada à capacidade de 

planejar, envolver pessoas e realizar.  

Já a criatividade é a capacidade que as pessoas têm de poder criar, 

inventar, imaginar e de projetar soluções de uma maneira que traga resultados tanto 

de aprendizado de processo quanto de experiências propositivas e pragmáticas, isto 

é, a capacidade de pensar em soluções para problemas existentes.  Assim, as 

pessoas estão, a todo tempo, expostas à criatividade e à liderança. No próximo item, 

será apresentado como essas iniciativas de transição se constituem lideranças 

criativas, atuando em consonância com as premissas do movimento de transição. 
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 LIDERANÇA CRIATIVA PARA O MOVIMENTO DE TRANSIÇÃO 2.3

 

O conceito de liderança criativa foi cunhado a partir de estudos realizados 

por Tudor Rickards e Susan Moger, a partir de um longo período de experimentos e 

sobre criatividade e resolução de problemas. Ambos pesquisadores da Escola de 

Negócios da Universidade de Manchester, na Inglaterra, realizaram uma pesquisa 

que envolveu mais de 2.000 equipes de empresas de tamanhos variados, privadas, 

públicas e ONGs de 40 países, que atuavam com atividades diversas, mas 

comumente relacionadas à pesquisa e ao desenvolvimento de produtos (INÁCIO 

JÚNIOR, 2002).   

Rickards e Moger (2000) consideram que a figura de um líder é fundamental 

em um processo de condução à conquista de resultados alcançáveis pelos times, 

bem como o objetivo da liderança deve ser a inovação das organizações. Foi a partir 

deste pensamento que eles propuseram um modelo de liderança criativa, que está 

relacionado a comportamentos do líder como um facilitador para a prática de um 

processo criativo para resolução de problemas.  

A proposta do Modelo de Liderança Criativa (MLC), definido por Rickards e 

Moger (2000), é que, por meio da liderança criativa, sejam introduzidas estrutura 

benignas que modifiquem o comportamento das equipes, ressaltando a mutualidade 

e a cooperação e, desta maneira, alcancem níveis mais elevados de criatividade, 

inovação e desempenho beneficiados por um modelo de liderança participativa e 

compartilhada.  

Na Figura 7, estão definidos os sete fatores que correspondem às estruturas 

benignas, criados por Rickards e Moger (2000), cujo intuito é trazer benefícios ao 

líder e à equipe. Tais fatores foram definidos sob uma análise de equipes de 

trabalho em organizações tradicionais que operam no clássico sistema capitalista. A 

partir do exposto e pretendendo construir um conceito transversal para o movimento 

de transição, buscou-se pelas definições individuais dos termos liderança e 

criatividade que pudessem representar o que se planeja com “lideranças criativas 

para o movimento de transição”, tendo em mente que o Hopkins (2008), defende 

que uma transição das cidades de uma condição de dependência do petróleo para 

uma condição resiliente, deve acontecer por meio dos mais variados esforços.  
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Figura 7 – Os sete fatores de equipes criativas 

  
Fonte: traduzido e adaptado de Rickards e Moger (2000, p. 280).  

 

No que se refere à liderança, Scharmer (2014, p. 121) acredita que seja 

importante pensar novos conceitos sobre o assunto, pois os que foram herdados 

não dão mais conta das questões da atualidade. Por esta razão, há a necessidade 

de uma nova definição de liderança que consiga lidar com os desafios que estão 

emergindo, uma nova maneira de liderança coletiva que permita que um grupo 

variado de pessoas se conectem e cocriem, já que, em sua essência, a liderança 

sempre foi compreender e materializar o futuro. 

 
É uma questão de cruzar fronteiras e adentrar em um novo território, 
em um futuro diferente do passado. A raiz indo-Europeia leith da 
palavra leadership – liderança, em inglês –  significa ir adiante, 
cruzar um limiar ou morrer. Esse profundo processo de liderança, de 
deixar ir e deixar o novo e o desconhecido vir, de morrer e renascer, 
provavelmente não mudou no decorrer da história (SCHARMER, 
2014, p. 120). 

 

Para que novos conceitos de liderança possam surgir, é importante 

esclarecer três mitos sobre liderança, como ressalta Scharmer (2014): que líder é o 

sujeito do topo, quando, na verdade, todas as pessoas precisam se envolver; que 

liderança é uma questão individual, mas também é uma competência coletiva, ou 
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seja, a capacidade de o sistema como um todo perceber e concretizar o futuro que 

emerge. E, por fim, que liderança é uma questão de criar e comunicar uma visão, 

onde o mais importante é ter uma escuta ativa, escutar o suficiente e, assim, 

modificar a realidade. 

Essa nova definição deve ser pautada na liderança consciente, que é 

associada à integração da razão, da emoção e ação de maneira a promover 

profundos processos de inovação social, isto é, dedicada a promover uma atuação 

mais efetiva e eficiente, com foco na resolução de problemas sociais, sendo 

conduzida de modo participativo e de modo consciente, conforme acredita Scharmer 

(2014) e como descreve Manzini (2008, p. 17), ao afirmar que: 

 
Algumas das ideias desenvolvidas por estas comunidades criativas 
consolidam-se e sobrevivem. Outras são reproduzidas em contextos 
diferentes. Todas devem ser levadas em consideração como 
experimentação de futuros possíveis.  

 

Essa ideia corrobora com o que diz respeito à criatividade, quando os 

autores Kelley e Kelley (2014) defendem que é um talento comum a todos, e pode 

ser estimulada de maneira a trazer resultados, colaborando para a criação de 

soluções originais. Todos podem criar, imaginar e explorar novas ideias originais, 

mas ela só se converte em valor se colocada em prática.  

Os autores Kelley e Kelley (2014) utilizam a expressão “confiança criativa” 

para definir essa combinação da capacidade natural que todas as pessoas têm de 

criar, originar pensamentos e ter ideias somadas à capacidade de realizá-las e 

experimentá-las. Eles acreditam que essa capacidade criativa seja uma das 

características mais importantes para as pessoas desenvolverem, pois auxiliará a 

descobrir e a criar soluções para os problemas existentes.  

Neste caso, um pensamento criativo auxiliará a ampliar a visão, sem ser 

bloqueado por convenções e pressupostos que bloqueiam a capacidade de 

imaginar, de forma que seja possível conjecturar cenários futuros otimistas, 

conforme pensam Kelley e Kelley (2014). 

Para Ostrower (2014), o potencial criativo é uma característica intrínseca ao 

indivíduo, e a sua manifestação é uma de suas necessidades, não se restringindo à 

atividade artística. Desta forma, o ato de criar é, no amplo sentido, associado à vida 
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humana e se dá no contexto social, onde os valores culturais se fundem aos valores 

morais.  

A motivação humana para criar está nesta constante busca por dar 

significado às coisas e à vida, e o ato de criação não acontece apenas por um 

desejo, mas uma necessidade. Apenas criando é possível se desenvolver como um 

ser humano, de forma coerente. Essa capacidade de criar surge a partir do 

entusiasmo pelas possibilidades e interesses em determinados assuntos e 

contextos, onde o indivíduo venha a expressar seu potencial criativo e dar sentido à 

vida (OSTROWER, 2014). 

 
Criar é inerente à condição humana. O ser humano se percebe e se 
reconhece naquilo que cria, transformando as coisas, dando-lhes um 
sentido, um significado. E, ao transformar as coisas, os seres 
humanos se transformam (FARIA; GARCIA, 2003, p. 47). 

 

Portanto, para promover uma transformação social, este potencial criativo se 

constitui como um dos recursos de relevância, como defendem as pesquisadoras 

Ellen Winner e Lois Hetland (2007 apud EÇA, 2010), ao afirmar que esta habilidade 

é crucial na economia sustentável. Corroborando com este pensamento sobre a 

criatividade, líderes governamentais ingleses reuniram-se em 22 de maio de 2008, 

para discutir sobre a promoção da criatividade e inovação através da educação e 

formação (2008/C 141/10), e concluíram que: 
 

A criatividade é a principal fonte de inovação, que, por sua vez, é 
considerada o principal motor de crescimento e riqueza, enquanto 
fator fundamental para melhorias no domínio social e instrumento 
essencial para enfrentar desafios globais, como as alterações 
climáticas e o desenvolvimento sustentável (EUROPEAN UNION, 
2008, p. 17). 
 
 

Para Trainer (2011), essa transição não deve ser imposta ou conduzida pela 

sociedade governamental. Essa nova constituição social deve emergir das 

lideranças locais e voluntários que conheçam e compreendam a razão de se adotar 

uma cultura frugal.  

 
Somente as pessoas locais conhecem as condições locais e 
situações sociais, assim, somente elas podem desenvolver os 
sistemas, redes, confiança, clima de cooperação etc., que lhes 



48 
 
 

convém e irá gerar contribuições entusiastas e energéticas 
(TRAINER, 2011, p. 12). 

 

A partir do exposto, pode-se estabelecer uma relação entre os conceitos de 

lideranças criativas e o movimento de transição, considerando a necessidade de 

potencializar a capacidade que as pessoas têm de criar, para que sejam pensadas 

soluções para os atuais problemas sociais, ambientais e outros, mas que 

considerem as necessidades das pessoas e os recursos disponíveis e finitos do 

planeta, em suas atuações como facilitadores de uma mudança de paradigmas. 

Desta forma, pode-se compreender que liderança criativa para o movimento 

são iniciativas que atuam na promoção de impactos socioambientais positivos, 

criando, experimentando, praticando e adaptando soluções relacionadas com 

alguma das 11 premissas vistas anteriormente e conforme a Figura 8, podendo elas 

assumir diversos formatos, tais como: projetos, ações, negócios, coletivos ou 

atuações individuais. 

 
Figura 8 – Premissas para o movimento de transição 

 
Fonte: elaboração da autora (2018). 
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Compreender a necessidade de uma liderança criativa no contexto do 

movimento de transição é de suma importância, pois acredita-se que, por meio das 

ações e atitudes, será possível a construção de uma sociedade sustentável. No 

próximo capítulo, será apresentado um estudo de como a arte e o design podem ser 

recursos utilizados a favor dessa transição. 
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3 ARTE E DESIGN PARA O MOVIMENTO DE TRANSIÇÃO 
 

A capacidade criativa e inventiva são características do design e da arte, e 

se constituem como recursos fundamentais na contemporaneidade, visto que “[...] 

precisamos ter novas escolhas, [...] novas ideias que lidem com os desafios globais 

de saúde, pobreza e educação; novas estratégias que resultem em diferenças que 

importam e um senso de propósito que inclua todas as pessoas envolvidas” 

(BROWN, 2010, p. 3).   

Com essa ideia em mente, neste capítulo, trata-se de como a arte 

permanece sendo um importante meio de expressão das emoções humanas, 

enquanto o design vem se reposicionando ao longo da sua trajetória. 

 

 A ARTE COMO RECURSO DE IMPACTO SOCIAL 3.1

 

Ao longo do tempo, a arte assume importante papel para as sociedades, 

sendo uma manifestação do desenvolvimento social de diversas culturas, mantendo-

se como uma das poucas linguagens que alcança diretamente todas as pessoas. 

Ela tem a capacidade de colaborar para construção de um novo modelo de 

sociedade, impulsionando as transformações necessárias e considerando as 

questões simbólicas e emocionais (FARIA; GARCIA, 2003).  

Dentre os muitos papéis, Lipovetsky e Serroy (2015) definem o surgimento 

do que chamam de “capitalismo artista ou criativo transestético”, em que a arte, o 

design e a estética se integram ao processo de produção de bens de consumo. Isto 

é, para os autores, tudo hoje se constrói a partir do senso estético e artístico, que 

veio a colaborar para o estímulo ao consumismo.  

 
Hoje, os produtores dão ênfase a bens capazes de tocar a 
sensibilidade estética dos consumidores; não propõem mais apenas 
produtos de que se necessita, mas produtos diferenciados de que se 
tem vontade, que agradam e fazem sonhar. O capitalismo artista 
forjou uma economia emocional de sedução assim como um 
consumidor louco por novidades permanentes e desculpabilizado 
quanto à ideia de aproveitar ao máximo a vida aqui e agora. 
(LIPOVETSKY ; SERROY, 2015, p. 49) 

 

Essa visão de Lipovetsky e Serroy (2015) interessa a esta pesquisa sob 

duas perspectivas. A primeira pelo modo como as pessoas são influenciadas a 
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consumir além do necessário e o suficiente, sendo seduzidas não apenas por uma 

campanha de publicidade, mas especialmente pela estetização do produto em si. E 

o segundo aspecto, pela relação que as pessoas estabelecem com objetos e 

elementos, que perpassam pelo campo das emoções, muitas vezes ignorando o 

momento crítico que assola ambientalmente o planeta. Isso demonstra como a 

dimensão estético-emocional sensibiliza os indivíduos, sendo influenciados por meio 

da arte, o que revela como ela tem o poder de apreender a atenção. 

Fischer (2007) defende que a arte surge como um subsídio para o acesso a 

um universo desconhecido. Inicialmente articulada com a religião e a ciência, aos 

poucos, a arte vai se desvinculando e assumindo um papel social, auxiliando a 

humanidade a compreender e a transformar a realidade. Para o autor, a função da 

arte é inconstante, e ocupou diferentes papéis ao longo da história, mas sempre 

relacionada ao seu contexto histórico-cultural, sendo a arte uma resposta ao 

momento em que ela é produzida, representando os anseios e as ideias de uma 

cultura, e mesmo que ela extrapole esta premissa, está em constante movimento e 

transformação. Fischer (2007) ainda defende a necessidade da arte como uma 

maneira de propiciar ao indivíduo condições para compreender e modificar a 

realidade.  

Para Faria e Garcia (2003), os artistas não se colocam alheios e distantes 

dos problemas enfrentados pela sociedade, comportam-se como importantes 

articuladores sociais, extraindo da arte algo além de seu componente lúdico. Desta 

maneira, é possível permear a complexidade do mundo, adentrando no 

desconhecido, levando ao encontro de respostas, ainda que não definitivas, mas 

que mantém a vida em movimento, isto é, a capacidade de descobrir saídas para 

questões difíceis e que ameaçam a existência. 

Essa ideia se relaciona diretamente com o que pensa Greffe (2015), ao 

afirmar que as artes, de modo geral, têm a capacidade de provocar o indivíduo e 

promover uma atmosfera criadora. Essa atmosfera pode favorecer, por exemplo, a 

concepção de projetos desenvolvidos por artistas e moradores de uma grande 

cidade ou uma pequena comunidade através de práticas artísticas, que é, por 

origem, uma atividade de criação. De acordo com o autor, tais espaços, sociais e 

urbanos, são ambientes em que facilmente podem ser encontrados problemas cuja 

busca por alternativas e soluções criativas devem considerar suas as características, 

recursos disponíveis e restrições.  
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Diante desse ponto de vista, o artista assume um papel central na 

contemporaneidade, sendo responsável pela construção das identidades sociais, 

bem como se tornam uma referência de atitude proativa e otimista, inspirando e 

influenciando as pessoas na direção de uma sociedade responsável, diversificada e 

empática, segundo Faria e Garcia (2003). Para os autores, o artista assume um 

papel de liderança no momento em que se torna uma referência de mudança social 

e envolve as pessoas neste processo, juntos, criam ideias que podem alcançar 

resultados simbólicos e práticos, passíveis de transformação, capazes de superar os 

problemas encontrados, utilizando-se da capacidade artisticamente criativa.  

De acordo com Greffe (2015, p. 34), “[...] as atividades artísticas tornam-se, 

assim, escolas de criatividade”, indo além de simplesmente resolver os problemas 

que existem, perpassam a construção de valores culturais e a formação da conduta, 

refletem sobre causas e consequências que constituem uma sociedade. Não são 

apenas questões materiais que estão em pauta, as emocionais e subjetivas também 

precisam ser visualizadas nesta configuração.  

A arte incentiva a interação entre os indivíduos, estabilizando as relações, 

criando vínculos, atuando no imaginário que permite o autoconhecimento e, 

também, um novo olhar sobre o outro. O lúdico e o estímulo à imaginação podem 

proporcionar que a vida se torne mais significativa, como afirmam Faria e Garcia 

(2003), ou assim como diz Fischer (2007, p. 57):  
 
A arte pode elevar o homem de um estado de fragmentação a um 
estado de ser integro, total. A arte capacita o homem para 
compreender a realidade e o ajuda não só a suportá-la como 
transformá-la, aumentando-lhe a determinação de torná-la mais 
humana e mais hospitaleira para a humanidade. 
 
 

De acordo com a Organização das Nações Unidas, para Educação e Cultura 

(Unesco) (2006 apud EÇA, 2010), as diversas expressões artísticas proporcionam 

oportunidades singulares para o entendimento e a criação das identidades pessoais; 

incentivam os estudos interdisciplinares, as tomadas de decisões participativas, 

motivando as pessoas para uma aprendizagem questionadora, criativa e ativa, e 

conforme Eça (2010, p. 22):  

 
Existem estudos realizados que comprovam que os alunos com 
acesso a uma boa arte-educação, em qualquer área (musical, visual, 
drama, dança), desenvolveram capacidades inter e intrapessoais, 
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são mais tolerantes, conseguem usar pensamento divergente e 
convergente, são mais curiosos, mais abertos à mudança, não tem 
medo de arriscar e são mais críticos do que alunos que não tiveram 
acesso a programas de educação artística.  

 

Diante da homogeneização do pensamento sobre a necessidade de 

mudança, a arte possui um relevante papel, sem precedentes na história, 

interligando-se às esferas política, econômica e cultural. É vista como um conector 

capaz de agregar a sociedade, atuando na restruturação da organização social, 

impactada pela concentração de renda, falência da moralidade e absurdos índices 

de violência. Traduz-se, ainda, em uma linguagem singular que coloca em diálogo 

diferentes realidades (FARIA, 2003). 

Para tanto, é preciso que a arte saia das instâncias formais de produção 

cultural para ambientes livres da comunidade. A ocupação das praças, ruas, 

espaços públicos e estações de transporte são lugares onde a criatividade, a arte e 

a cultura se aproximam das pessoas de maneira mais íntima. Artistas engajados 

integram a realidade e visam a reverberar, difundir e descentralizar, como maneiras 

de ampliar a sua penetração e o seu impacto na sociedade (FARIA, 2003). 

As ações e expressões artísticas podem ser realizadas a partir das mais 

variadas atividades e devem estar associadas à cultura local e ao fortalecimento de 

pertença, valorizando suas características e particularidades, podendo ser através 

de eventos multiculturais, oficinas, apresentações, intervenções que se utilizem das 

mais variadas expressões artísticas como pintura, teatro, dança, audiovisual, 

música, literatura etc. (FARIA, 2003). 

Para Faria e Garcia (2003, p. 49), “[...] somos todos criadores potenciais, e a 

arte, em suas múltiplas dimensões, é um campo incomensurável de possibilidades 

para o exercício de criação.” Para o autor, o indivíduo compreende e se observa 

através daquilo que cria, inventa, dá sentido e significado, e no momento em que ele 

transforma tais coisas, também acontece uma transformação interna. Assim, faz 

todo sentido que os artistas, ao envolver as pessoas no processo criativo, as 

instigam a ter um novo comportamento. 

Ainda para os autores, através da arte, é possível perceber e reverenciar a 

diversidade, afastando os indivíduos do egocentrismo e os aproximando de 

experiências criativas.  A partir do imaginário, o indivíduo observa a configuração do 
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universo, suas diversas possibilidades, significando a sua existência e se colocando 

em um lugar de proatividade. 

Essa criatividade mediada pela arte provoca a capacidade das pessoas em 

pensar com imaginação ou subjetivamente, desafia o lugar comum, deixando o 

simbólico e o emocional para criar algo original, desfazendo convenções, e 

respostas prontas, dando lugar a novas possibilidades, ideias ou projetos incomuns. 

Espera-se que o pensamento artístico traga riqueza em seu processo de concepção, 

produção, contemplação, isto é, que todo o percurso seja proveitoso e enriquecedor 

(GREFFE, 2015). 

Com o intuito de observar quais resultados a arte pode provocar em uma 

localidade utiliza-se a proposta de Guetzkow (2002) conforme a Figura 9, em que os 

mecanismos de medida do impacto das artes ajudam a avaliar como diferentes 

níveis e tipos de recursos artísticos estão relacionados a diferentes tipos de 

resultados.   

Para Guetzkow (2002), há três tipos de impactos individuais: materiais 

(principalmente saúde), cognitivos/psicológicos e interpessoais. Já os tipos de 

efeitos em nível comunitário, que são semelhantes ao individual, são econômicos, 

culturais e sociais, indicados nas colunas da Figura 9.  

O autor descreve nas linhas da tabela, os três aspectos da arte que 

comumente são encontrados na literatura: envolvimento direto em atividades 

artísticas, que sugere o envolvimento das pessoas em alguma atividade criativa 

geralmente associada a programas de artes na comunidade e ao uso das artes na 

educação;  participação do público como audiência, principalmente, associado à 

capacidade cognitiva, ao capital cultural, ao bem-estar e à melhoria da saúde; e a 

presença de organizações artísticas em uma comunidade, principalmente, associada 

a estudos de impacto econômico e de capital social. 

Segundo Guetzkow (2002), acredita-se que, quanto mais difundido e/ou 

intenso o envolvimento das pessoas da comunidade, maior o impacto que as artes 

terão nos fatores econômicos, culturais e sociais.  
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Figura 9 – Mecanismos de impacto da arte 

Fonte: traduzido de Guetzkow (2002). 

 

Alguns dos conceitos apresentados na Figura 9 podem ser observados no 

caso do projeto Favelografia9, que se utiliza da fotografia para dar visibilidade às 

favelas, provocando um outro olhar sobre elas.  

O Projeto Favelagrafia, cuja chamada é “A única arma que eles usam ficam 

no bolso: um Iphone SE”,  teve como proposta selecionar nove moradores das 

comunidades cariocas da Babilônia, Cantagalo, Complexo do Alemão, Morro do 

Borel, Morro da Mineira, Providência, Santa Marta, Rocinha e Morro dos Prazeres, 

                                            
 
9 Site do projeto: <http://favelagrafia.com.br/>. Acesso em: 10 out. 2017. 
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que, após terem participado de uma capacitação para utilizar de um iPhone SE, 
retornaram às suas comunidades para realizar registros fotográficos do dia a dia, 

conforme divulgado no site oficial do Favelagrafia. 

Idealizado em 2016, pelos designers Karina Abicalil e André Havt, foi 

desenvolvido pela NBS Rio + Rio10, e de acordo com Pimenta (2017 apud DENTSU 

INTEGRATED REPORT, 2017), o objetivo era criar uma imagem diferente das 

favelas do Rio de Janeiro, a fim de dar visibilidade aos aspectos que só os 

moradores locais saberiam traduzir. Assim, possibilitou-se o emergir de suas 

histórias, paisagens e personagens, proporcionando um outro olhar das pessoas 

sobre a favela, que comumente é associada à violência, às armas e às drogas.  

Na Figura 10, vê-se uma fotografia que foi postada no Instagram do projeto 

com os jovens segurando instrumentos musicais de sopro numa alusão às armas. 

Estes fazem parte de um grupo musical, como apresenta a Figura 11.  

De acordo com o publicado no site do projeto, entre os resultados, pode ser 

mencionada a exposição fotográfica no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro – 

MAM, que suscitou uma importante discussão acerca da imagem comumente 

atribuída à favela, à capacitação de pessoas que puderam explorar seus talentos, 

invisíveis das comunidades, e à satisfação da comunidade com a repercussão do 

projeto. Pode-se inferir, a partir desse contexto, que: 

 
A arte é uma realidade social [...] pelo simples fato de descrever 
sentimentos, relações e condições que não haviam sido descritas 
anteriormente [...], representa o impulso na direção de uma nova 
comunidade cheia de diferenças e tensões na qual a voz individual 
não se perde vasta unissonância (FISCHER, 2007, p. 56-57). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
 
10  A NBS Rio+Rio cria e implementa projetos sociais nas favelas do Rio. Disponível em: 

<http://www.nobullshit.com.br/agencia>. Acesso em: 10 out. 2017. 
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Figura 10 – Post do Instagram do projeto Favelagrafia 

 
  Fonte: Favelagrafia (2017). 

 
Figura 11 – Músicos moradores da favela do Tirano no Rio de Janeiro 

 
Foto: Willmersdorf (2016). 

 

Outro exemplo acerca da arte para a transformação social é o projeto Favela 

Painting, da empresa de design holandês, que consiste em enormes murais pintados 

nas paredes das habitações da favela. Conforme apresenta Rahman (2014), o 

projeto foi desenvolvido por dois designers, Jeroen Koolhaas e Dre Urhahn, ou Haas 

& Hahn, após terem visitado uma favela brasileira para filmar um vídeo musical. A 

intenção original do projeto não tinha nenhuma relação com condição da imagem 

negativa que as favelas poderiam ter – eles apenas queriam autorização para uma 

pintura, por acreditar que era uma boa localização para tal. Só após algum tempo, 
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eles começaram a pensar no projeto como uma maneira interessante de abordar 

alguns temas como a pobreza e o crime nas favelas.  

Cabe ressaltar que, em seu artigo, Rahman (2014) faz uma importante 

reflexão acerca do turismo de favela11, especialmente, no âmbito do Favela Painting. 

No contexto, essa forma de turismo se caracteriza pela falta de habilidade para 

relacionar os turistas à comunidade local, citando, por exemplo, em um sentido mais 

negativo, que pode permitir que os razoavelmente ricos se sintam melhor em relação 

ao seu status econômico, comparando suas vidas com as dos mais pobres 

(ROLFES, 2009). Os estudiosos sugerem que, criando distância entre moradores de 

áreas de baixa renda e turistas e guias de turismo, isto é, promovendo o turismo 

"voyeurista" nestas áreas, elas continuam em desvantagem (ROLFES, 2009).  

Dessa forma, considerando que um dos objetivos do projeto era o aumento 

do turismo, visando melhorar as condições econômicas, atraindo a atenção do 

Estado e criando mais fontes de renda a longo prazo para os habitantes da favela, 

essa ideia tem seus limites. Rahman (2014) argumenta que houve pouca 

repercussão positiva no que se refere ao turismo de favela. E sugeriu, ainda, que o 

projeto Favela Painting requer alterações para melhorar com sucesso a situação 

socioeconômica das favelas impactadas e evitar as armadilhas do "turismo de 

favelas", pois, em seu estado atual, o Favela Painting não pode ser eficaz.  

Dos trabalhos realizados pelo Favela Painting, podem ser mencionados dois 

exemplos, cujos resultados vão além de fomentar o turismo de favela. Um deles, é o 

“Menino com pipa” (Figura 12) foi o primeiro projeto de Haas & Hahn no Rio. Em 

2007, eles se juntaram a dois jovens locais e terminaram a pintura dentro de dois 

meses.  

O principal objetivo deste projeto foi desenvolver o orgulho generalizado da 

comunidade entre os habitantes do bairro Vila Cruzeiro. O design representa um 

menino brincando com uma pipa, um símbolo para cada criança nas favelas do 

Brasil e o passatempo favorito na favela de Vila Cruzeiro. Trata-se de mostrar um 

lado brincalhão, diferente da violência e da exclusão associadas à vida nas favelas. 

 

                                            
 
11 Fenômeno relativamente recente de visitação a favelas que se constituem como um atrativo 

turístico. É uma tendência crescente que geralmente tem efeitos muito negativos nas áreas de baixa 
renda (ROLFES, 2009 apud RAHMAN, 2014). 
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Figura 12 – Menino com pipa 

 
 Fonte: Favela Painting Foudation (2018). 
 

O segundo foi realizado em 2010 quando Haas & Hahn retornam ao Rio 

para realizar um projeto maior na favela de Santa Marta. O projeto exigiu uma 

configuração que fosse simples, pois envolveu pintar mais de 34 casas, cobrindo 

uma área de 7000 metros quadrados na praça central da Praça Cantão, como 

mostra a Figura 13. Isso resultou em um projeto com uma explosão de raios de sol 

com tons pastel, o que fez com que a CNN citasse a Praça Cantão como um dos 

dez lugares mais coloridos do mundo, conforme descreve Rahman (2014). 
 

Figura 13 – Praça Cantão 

 
Fonte: Favela Painting Foudation (2018). 
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Segundo Rahman (2014), como resultado, Favela Painting se constituiu de 

alternativa de renda para alguns, pois todos os trabalhadores vieram das favelas, e 

colocou a favela em um contexto para além do comércio de drogas. A realização de 

treinamento dos moradores para empreender projetos similares trouxe nova visão e 

perspectiva para a comunidade local e nova atmosfera para a favela. 

Esse contexto pode ser entendido, conforme Fortuna e colaboradores (2014 

apud GOMES, 2015, p. 31), quanto aos efeitos que o envolvimento artístico e 

cultural pode ter na promoção da cidadania: 

 
[...] acesso ao conhecimento e à fruição cultural e artística, entendida 
como elemento essencial da qualidade de vida e do desenvolvimento 
pessoal; ativação de laços relacionais com as comunidades de 
inserção e, portanto, de processos de inclusão social; qualificação dos 
cidadãos para a participação plena nas restantes esfera (económica, 
política, cívica, educativa, comunicacional) da vida coletiva. 

 

Cabe observar que os valores estéticos, estão presentes nos projetos 

mencionados, podem ser observados a partir das ideias apresentadas por 

LIPOVETSKY E SERROY (2015, p. 127) quando afirmam: 

 
Não esperemos do capitalismo artista que ele ponha num pedestal 
os valores da frugalidade. Ele, sem dúvida, integra agora uma nova 
dimensão ética — o respeito ao meio ambiente ou o 
desenvolvimento sustentável — mas sem renunciar com isso à 
dimensão estética (hedonismo, ludismo, beleza, imagem, 
criatividade) que o constitui como capitalismo de consumo. Assim, 
vemos surgir novas orientações mistas, como o consumo 
responsável, o luxo sustentável, o ecoturismo. Estamos no tempo da 
hibridização da estética e da ética, da arte e da ecologia: essa 
aliança é que vai constituir o cerne das justificativas do capitalismo 
transestético que se anuncia. 

 

O que os autores pretendem elucidar é que apesar da crescente atenção 

dada ao desenvolvimento sustentável, co-existem a efemeridade das tendências e 

dos produtos, as novidades de curto-prazo, e de que vão contra a preservação do 

futuro do planeta.  

Assim, não se trata de esperar que ideias, ações e projetos similares ao 

Favelografia e ao Mural Painting promovam uma transformação positiva sob todos 

os problemas que podem ser vivenciados por uma favela – ou mesmo bairro, ou 

cidade –, especialmente, quando se sabe que existem questões de violência, tráfico 
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de drogas, saneamento. Seria imprudente acreditar que uma ação dessa natureza 

desse conta de algo tão complexo. O que se imagina é que, ao se tratar de um 

movimento de transição da sociedade, um esforço coletivo deve ser empregado, em 

que muitas iniciativas atuam em frentes diferentes.  

Dessa forma, cabe observar a despretensão de a arte seja empregada 

exclusivamente de forma benéfica, e tenha a capacidade de solucionar todos os 

problemas locais. O que se pretende é atentar ao fato de que, ao ser empregada 

sob diferentes moldes, dentro de suas características, a arte tem a disposição de 

proporcionar uma série de benefícios, como os que foram mencionados. 

 

 RE-DESIGN DO DESIGN 3.2

 

Esta seção nasce da elaboração de um artigo científico apresentado no 

Simpósio Brasileiro de Design Sustentável (SBDS) e International Symposium on 

Sustainable Design (ISSD), ocorrido em agosto de 2017, em Belo Horizonte, com o 

título Design para o movimento de transição: projetando uma sociedade pós-

consumista.  

A proposta é iniciar com uma reflexão de como, ao longo da história, o papel 

do design foi se modificando e a necessidade de que ele interaja com outras áreas, 

como explica Margolin (2007, p. 14), ao dizer que: 

 
Historicamente, a tarefa do Design era mais simples do que é hoje, e 
a responsabilidade do designer era mais fácil de definir. [...] agora, 
face à crescente complexidade, designers tem que pensar mais 
profundamente sobre o futuro e seu papel em construí-lo no 
presente.   

 

O design que, durante um momento, foi compreendido como um campo 

relacionado aos assuntos funcionais ou estéticos, atualmente, é entendido como 

uma disciplina que promove a inovação e soluciona problemas de diferentes 

naturezas, trazendo o indivíduo para o centro das discussões, promovendo a 

empatia e os resultados mais apropriados à sua realidade, como explica Brown 

(2010). 

No início do século XX na Europa, quando o design surgiu atendia à 

produção industrial da época, e era voltado para fabricação em série. Segundo 

Cardoso (2012), o propósito do design, quando do seu surgimento, foi o de organizar 
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o mundo industrial. A redução dos custos e o aumento dos bens de consumo 

ocasionados pelo incremento da tecnologia de produção e logística caracterizaram o 

período entre os séculos XVIII e XIX. “Nunca antes na história da humanidade, 

tantas pessoas haviam tido a chance de comprar tantas coisas. Era a infância da 

sociedade de consumo” (CARDOSO, 2012, p. 17). 

As consequências dessa conduta ao longo dos anos estão próximas à 

irreversibilidade e ao colapso do meio ambiente, tornando-se imperativo que os 

designers se comprometam a encontrar maneiras de equilibrar os interesses das 

empresas, dos consumidores, e da sociedade como um todo, conforme pensa 

Papanek (1995). Para Botsman e Rogers (2011), os desejos de consumo 

permanecem influenciados pelo design, o que demonstra ser necessário pensar 

sobre o que é criado, como é produzido, a sua relevância e qual a sua logística final, 

em um processo que deve ser conduzido a partir da premissa do cradle-to-cradle12, 

conceito de Braungart e McDonough (2002), que sugere que os recursos precisam 

ser utilizados em um fluxo circular de criação e utilização. 

A partir de necessidade de envolver novos atores, expandir sua área 

atuação e de transformar a maneira que interage com a sociedade, o papel do 

design foi  gradativamente se modificando, concomitantemente às mudanças da 

sociedade (Manzini, 2017). Essa visão corrobora com o que afirmam COUTINHO e 

PENHA (2017, p. 39): 

 
 [...] os modelos de administração aprendidos até o início do 2000 já 
não eram mais suficientes para atender o mundo volátil, incerto, 
ambíguo e complexo.13 Abre-se espaço para hibridização de modelo 
e um dialogo maios entre administração e outros campos do 
conhecimento ligados a criação e design. Escolas de negócios tem 
então que dialogar com a criação, e com  o design para tentar moldar 
um perfil cognitivo que possa lidar com a complexidade, construindo 
assim um modelo de pensar integrador, unindo o pensar e fazer 
criativo e projetual do design com o conceito e a pratica da 
administração de empreendedores, executivos e gestores. E o 
trabalho do designer em um mundo complexo passa a ser de criar ou 
ajustar conexões entre coisas que antes eram desconexas.  

 

                                            
 
12 Do berço ao berço. 
13  Vide mais informações sobre o acrônimo VUCA (volatile, uncertain, complex, ambiguous) 
introduzido no campo militar dos Estados Unidos na década de 1990. 
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À medida que os designers forem transformando suas consciências, haverá 

a mudança do design, como acredita Margolin (2014). Por esta razão, torna-se 

urgente compreender que o modelo de atuação voltado ao consumismo e a um 

capitalismo que ignora questões ambientais e sociais não faz mais sentido. Na atual 

sociedade, espera-se que o design se afaste de padrões que fomentem a cultura do 

consumo, comprometa-se com decisões que levem em consideração impactos 

ambientais e sociais. Para o teórico do design Clive Dilnot (apud MARGOLIN, 2014, 

p. 127):  
 

O movimento rumo a uma sociedade ‘pós-produto’, ou seja, uma 
sociedade caracterizada por uma gestão social mais explícita das 
relações entre o homem e o meio ambiente, provavelmente trará de 
volta esse sentido histórico da importância do design [como 
planejamento]. O design mais uma vez se torna antes um meio de 
ordenar o mundo do que meramente de configurar mercadorias.  

 

Diante de uma sociedade em colapso, como relatado acima e de iniciativas 

que buscam novas possibilidades de existir, como é o caso do movimento de 

transição, tem-se já exemplos de um novo posicionamento do design, que coloca 

como pauta os desafios contemporâneos. Segundo Manzini (2017) rápida 

transformação observada nos últimos anos, também reverbera no transformação do 

design em sua essência, que passa a ser a combinação de três habilidade: senso 

crítico, criatividade e senso prático. 

Dessa maneira, pretende-se observar como atualmente a abordagem do 

design atua como um recurso para lidar com questões sociais, a exemplo do projeto 

“Meu corpo não é público14”, que surgiu a partir de um episódio de agressão sexual 

contra uma mulher, cujo culpado foi preso e libertado em seguida, em uma 

demonstração da indignação frente à impunidade, que resultou em uma série de 

pôsteres, exibidos na Figura 14, feito por mulheres, com o intuito de sensibilizar a 

sociedade e demonstrar solidariedade à vítima. 
 

   

 

 

 
                                            
 
14 Disponível em: <https://meu-corpo-nao-e-publico.tumblr.com/>. Acesso em 02 set. 2017. 
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Figura 14 – Projeto “Meu corpo não é público” 

 
Fonte: Meu corpo não é público (2017).  

  

Outra exemplo parte de uma necessidade contemporânea: a de recarregar 

celulares, que foi solucionada de uma forma para além da criatividade, 

proporcionando uma pausa no estresse do cotidiano, onde as pessoas podem 

sentar e conversar. É assim o “Natureza Recarrega”, uma espécie de jardim móvel, 

fruto da parceria entre A Shoot the Shit, estúdio criativo localizado em Porto Alegre 

(RS), em colaboração com o Zebú Mídias Sustentáveis15, escritório de design que 

tem como premissa a responsabilidade com o meio ambiente, conforme Figura 15. 

 
Figura 15 – A Natureza Recarrega, Shoot the Shit e Zebú Mídias 

 
  Fonte: Shoot the Shit (2017). 

 

                                            
 
15 Seu produto de destaque foi o desenvolvimento de tintas orgânicas contendo uma cartela de mais 

de 50 cores. 
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Esta iniciativa colaborativa atende a uma série de princípios que se 

caracterizam como iniciativa de transição, humanização e ocupação dos espaços 

urbanos, estímulo à experiência, convívio em comunidade, promoção do bem-estar 

e redução do estresse dos grandes centros. 

De alcance prático e limitado, a ideia já está compartilhada na internet, 

tornando-se exemplo para que outras pessoas possam fazer o mesmo. Segundo 

Hopkins (2008), assim deve ser o pensamento contemporâneo: ter uma visão global, 

mas agir localmente, isto é, conhecer os exemplos ao redor do mundo, mas pensar 

sobre o que pode ser feito no âmbito da comunidade. 

Pode-se identificar nessa iniciativa a capacidade propositiva do design, 

principalmente, no que se refere à atender para além da necessidade básica de 

carregar celulares. Utiliza-se as competências do desenvolvimento de produto e de 

identidade visual, para atender demandas não reveladas de um mundo acelerado, 

exemplo de contracorrente: carregue o seu celular e, ao mesmo tempo, faça uma 

pausa, aprecie uma conversa, permita-se experimentar outro ritmo. Desta maneira, o 

design colabora na construção de “[...] um mundo onde as expectativas de bem-

estar sejam menos associadas à existência de novos artefatos” (MANZINI, 2008, p. 

57). 

No caso do movimento global Design for Change16 – que surgiu na Índia e 

que, no Brasil, chama-se Criativos da Escola –, crianças e adolescentes são 

encorajados a modificar o seu entorno por meio do design thinking. Todo o conteúdo 

dessa metodologia é disponibilizado para download gratuitamente, para que os 

alunos possam implementá-la. Em 2016, no prêmio promovido pelo movimento, 

foram inscritos 1014 projetos de escolas de todo o Brasil, públicas e privadas.  

Essa ferramenta proporciona o processo de aprendizagem livre e a 

autonomia. Uma desconstrução de paradigmas sobre a educação formal, uma vez 

que auxilia no processo de atuação dos próprios alunos, conduzindo o olhar para os 

problemas que estão no entorno. Um dos projetos é o “Paracoleta” (Figura 16), 

implementado em Paraisópolis (SP), com o intuito de estimular a coleta adequada 

de lixo pela população, conforme publicado no site oficial do projeto. 

 

                                            
 
16 Disponível em: <http://www.dfcworld.com/>. Acesso em: 14 fev. 2017. 
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  Figura 16 – Paracoleta, Criativos da Escola 

 
Fonte: Criativos da escola (2017). 

 

Essas práticas no contexto escolar vão em direção ao que defende Hopkins 

(2008), ao afirmar que os jovens precisam sair da escola preparados para lidar com 

as demandas do mundo de modo mais pragmático, quer seja cozinhando, fazendo 

jardinagem ou pequenos reparos em suas casas. 

Dessa forma, a maior contribuição do design thinking, como acredita Brown 

(2010) é ser uma ferramenta que pode ser utilizada por pessoas que nunca tenham 

pensado em ser designers, mas que poderão resolver uma variedade de problemas. 

Falando sobre o lixo, outra questão é a necessidade de criação e uso de 

produtos amigavelmente ecológicos, incentivando o reaproveitamento de materiais, 

pensando a cadeia produtiva como circular, uma forma de reduzir o descarte, o 

desperdício e a poluição do meio ambiente. Alinhado a este propósito, o movimento 

Menos 1 Lixo17 (Figura 17) desenvolveu um copo retrátil de silicone alimentício e 

insumos recicláveis com vistas a reduzir o número de copos descartáveis utilizados.  

Esta iniciativa corrobora com o movimento de transição ao ressaltar a 

responsabilidade individual das escolhas, conforme explica Hopkins (2008), de 

maneira que o consumidor é corresponsável pelos resultados do que consome.  

 
 

 

 

 

                                            
 
17 Disponível em: <http://www.menos1lixo.com.br/>. Acesso em: 14 fev. 2017 
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Figura 17 – Copo retrátil, Menos 1 Lixo 

 
Fonte: Menos 1 Lixo (2018). 

 

Esta é a nova postura que o design precisa assumir, deixando de 

desenvolver produtos que atendem às estratégias de marketing, do mercado e de 

interesses de um grupo específico, passando a promover o consumo consciente, a 

redução do uso e o compartilhamento de objetos. Este é o caso do Tem Açúcar 

(Figura 18), um aplicativo que promove o compartilhamento de objetos e 

ferramentas entre os vizinhos.  

 
Figura 18 – App Tem Açúcar 

 
 

Fonte: iTunes (2017). 
 

Este aplicativo se utiliza de princípios de experiência de usuário (UX) e 

design de interfaces, para facilitar a interação entre as pessoas de forma 
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simplificada. Isto demonstra o que estudiosos denominam mudança da criação do 

design para o pensamento de design, que envolve o projetar de experiências e não 

mais produtos e objetos, como explicam Botsman e Rogers (2011). 

A ação de compartilhar em substituição ao comprar, muda não só os nossos 

hábitos, mas também impacta a economia, já que ocasiona a redução do consumo. 

Esse novo comportamento pode ser motivado tanto pela crise econômica e 

necessidade de redução de gastos, como também pelo aumento de uma 

consciência sobre o impacto ambiental desse consumo. De acordo com Hopkins 

(2008), a economia vem passando por uma transformação, e isto faz as pessoas 

criarem alternativas que favorecem o fortalecimento da economia local, criação de 

novas moedas de troca e novos modelos de negócios. 

O movimento de transição e o pensamento de design estão interligados de 

muitos modos. No momento em que “[...] o design passa a se concentrar mais na 

facilitação do que na criação do objeto, na transição do consumo para a 

participação” (BOTSMAN; ROGERS, 2011, p. 157), observamos um novo rearranjo 

que prioriza as experiências humanas, colocando suas necessidades no centro da 

discussão. Para Margolin (2014, p. 117): 

 
O design incorpora técnicas metodológicas para ordenar problemas 
capciosos e divisar estratégias de ação em resposta. Os bons 
designers possuem habilidades aguçadas de observação, análise, 
invenção, configuração, ou conformação e comunicação. Ao encarar 
o design como uma prática que se estende da comunicação visual 
aos macroambientes, podemos dotar a profissão de mais 
flexibilidade, bem como de autoridade adicional para se envolver em 
uma ampla gama de problemas.  

 

Diante deste mundo em rápida transformação, e que demandam diariamente 

por soluções para lidar com os mais diversificados tipos de problemas, todas as 

pessoas, de alguma maneira, fazem design, como afirma Manzini (2017). Pode ser 

uma pessoa em sua comunidade, uma empresa, uma Ongs, a iniciativa 

governamental, qualquer um pode explorar suas aptidões de designer, que se 

expressa como  [...] “uma capacidade de pensar e realizar coisas que envolve 

reflexão e senso estratégico, que nos conclama a olhar para nós mesmos e para 

nosso contexto e decidir quando e como agir para melhorar o estado das coisas 

(MANZINI, 2017, p. 15). 
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Sendo esta uma habilidade comum a todas as pessoas, para ser utilizada de 

modo assertivo e otimizado torna-se necessário desenvolvê-la adequadamente. Por 

esta razão, Manzini (2017) propõe um mapa (Figura 19) em que organiza o design 

em modalidades considerando dois eixos. “atores e competências” e “motivações e 

expetativas”. O intuito é de ilustrar a maneira a qual o design vem sendo praticado 

por toda a sociedade em alguma medida.  

 
Figura 19 – Mapa de modalidades do design 

 
Fonte: Manzini (2017). 

 
No quadrante 1 – Organização de base (design difuso/resolução de 
problemas): modalidade de design empregada por grupos de 
pessoas que concebem iniciativas com o objetivo de lidar com 
problemas locais; Quadrante 2 – Ativistas culturais (design difuso / 
produção de sentido):  modalidade de design das pessoas 
interessadas em atividades culturais (seja em termos profissionais ou 
não), que criam espaços para promover as suas áreas de interesse e 
criar oportunidades para exibições, apresentações e troca de 
experiência, bem como debates; Quadrante 3 – Design e agência de 
comunicação ( design especializado / produção de sentido) – 
modalidade de design de especialistas que usam seu conhecimento 
específico e suas ferramentas para conceber e desenvolver produtos 
originais, serviços e artefatos comunicativos. Quadrante 4 – Design e 
agencia de tecnologia ( design especializado / resolução de 
problemas): modalidade de design de especialistas com formação 
altamente técnica, objetivando a resolução de problemas complexos 
ao conciliar questões técnicas e sociais. (MANZINI, 2017, p. 16). 
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Desta maneira, pode-se observar nos exemplos apresentados que eles 

podem ser identificados a partir dos quadrantes apresentados por Manzini (2017).  O 

autor também descreve como as expressões “design” e  “designer” tem sido 

utilizados em contextos que vai muito além de sua comunidade formal, tradicional, 

envolvendo uma série de atividades, e tornando-o passivo seu uso de forma 

inapropriada ou indevida.  

A partir da fundamentação teórica e dos exemplos observados, foram 

definidos os campos de atuação do design que serão utilizados neste estudo a fim 

de compreender como se dá a sua relação com o movimento de transição. Nesta 

dissertação, interessa observar mais atentamente as contribuições do design, 

considerando os campos de atuação a seguir: o design gráfico, o design de produto, 

o design digital e o design de ambiente. 

O design gráfico, de acordo com Margolin (2014), refere-se às tentativas, 

desde os primórdios da humanidade, de se comunicar com dispositivos gráficos. A 

Tipografia, a editoração, a ilustração e a direção de arte são algumas atividades cujo 

fim é criar projetos de comunicação visual, incluindo a criação de marcas, papelaria, 

sinalização, apresentações, uniformes e embalagens, material gráfico impressos e 

digitais que hoje são comumente vistos nas mídias sociais.  

No que se refere ao design de produto, segundo Margolin (2014), 

corresponde a um conjunto de conhecimentos técnicos voltados para a concepção e 

produção de bens de consumo, moda, manufaturas e similares. Inclui o atendimento 

das funções estética, ergonômica, funcional, ambiental entre outros, considerando 

os requisitos do produto, o material a ser utilizado, o processo produtivo, a 

fabricação, a comercialização e o destino final. 

O design digital utiliza-se de processos digitais e virtuais, isto é, 

desenvolvidos em ambiente gráfico computacional, como explica Royo (2008). Inclui 

a criação de interfaces para sistemas web, páginas na internet, redes sociais, lojas 

virtuais, aplicativos entre outros. Constitui-se a partir de uma combinação dos 

elementos de programação e estudo do comportamento para a criação de telas, 

botões, transições, layouts e os mais diversos produtos digitais.  

O design de ambiente, conforme Abreu (2015), é o campo que se ocupa 

por reconhecer e resolver problemas originários das interações entre as pessoas e o 

espaço – tanto interiores quanto exteriores, residenciais, comerciais, institucionais, 

industriais ou temporários. O intuito é promover através do ambiente o bem-estar, o 
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conforto e a qualidade de vida, projetado para otimizar recursos e atender às 

necessidades das pessoas. 

Somado a esses campos de atuação, também será observado o uso das 

metodologias de desenvolvimento de soluções para os graves e atuais problemas da 

contemporaneidade, tais como: design thinking, design para inovação social, design 

estratégico, dragon dreaming e o design de permacultura. 

O design thinking, de acordo com Brown (2010), é uma metodologia para 

resolver problemas, tendo as necessidades humanas como aspecto central. É um 

processo não linear e aberto a agregar ferramentas que colaborem para cada uma 

das etapas, sendo elas: a empatia, onde há uma imersão para conhecer o problema 

mais próximo da realidade; definição do problema a ser resolvido e de conhecimento 

de todos os envolvidos; ideação do maior número de alternativas possíveis de 

solucionar; após a escolha da solução, segue para a etapa de prototipação, criando 

a solução no formato experimental; e na fase de teste, são feitas as análises de 

necessidades de ajustes, adequação e viabilidade. 

O design para inovação social é definido como “[...]tudo o que o design 

especializado, pode trazer para ativar, sustentar e orientar processos de mudança 

social na direção da sustentabilidade[...]” (MANZINI, 2017,p. 27). Não é visto como 

uma disciplina do design, e sim uma maneira de realizá-lo, relacionando com 

soluções, produtos, serviços e ideias que atendam às demandas e também criam 

espaços de colaboração, utilizando-se de recursos disponíveis.  

O design estratégico é considerado um movimento transdisciplinar do 

design que combina conhecimentos da administração, tecnologia digital e design 

com o intuito de enfrentar desafios seja cultural, social, comercial de modo a 

modificar a realidades das pessoas e da sociedade positivamente (Coutinho e 

Penha, 2017). 

O dragon dreaming, é denominado design de projetos colaborativos, 

criativos e sustentáveis. Criado na Austrália por Croft (2014), é usado para apoiar a 

criação de projetos dos mais diversos tipos, utilizando-se de ferramentas, exercícios 

e práticas que tornem possível, no percurso, identificar obstáculos na 

implementação e, assim, poder superá-los. Tem sido utilizado largamente no 

contexto dos movimentos sociais e ambientalistas, com o foco em alcançar maior 

efetividade nas ações. A metodologia prioriza uma conduta ética que estimula o 

desenvolvimento pessoal e a criação de comunidades que se apoiam mutuamente. 
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Sua metodologia foi criada pensando nas pessoas que não tiveram um preparo 

formal em gestão de projetos, com o objetivo de torná-la acessível ao maior número 

de pessoas. 

O design de permacultura é uma metodologia que permite observar a 

realidade de forma a extrair informações relevantes, compreender quais são os 

objetivos da nossa ocupação, escolher por diferentes tecnologias possíveis e pensar 

tudo isso de maneira holística e integrada. Dessa maneira, é possível aplicar os 

princípios da Permacultura que promovam o planejamento e a criação de sistemas 

ecológicos virtuosos (HOLMGREN, 2013).  

Não há como negar que o design tem assumido uma maneira de pensar e 

resolver problemas cada dia mais presente na sociedade. Visto como um processo 

criativo, aliado ao pensamento estratégico pode vir a ser protagonista da criação e 

transformação de novas realidades e construção de um mundo que venha ser 

melhor para o maior número de seres. E seu papel e responsabilidade frente aos 

desafios atuais também tem se modificado e ganhado novos contornos, como afirma 

MANZINI (2017, p. 45): 

  
“[...] tudo está em movimento, e formas tradicionais de pensar e de 
fazer as coisas, como como organizações tradicionais, estão se 
descontruindo. O resultado é que esta perspectiva de ver do design 
está  se tornando predominante em todas as áreas, em todos os 
níveis da atividade humana e para todo tipo de “sujeito”, seja 
individual ou coletivo”. 

 

A partir desses campos do conhecimento, acredita-se que o design pode 

colaborar com o movimento de transição através de seus princípios, ferramentas ou 

metodologias, seja no desenvolvimento de novos produtos e serviços, na concepção 

de ações de impacto socioambiental, na criação de soluções e de diversas outras 

maneiras, sendo usado para transmitir valores, provocar e mudar os padrões de 

desenvolvimento. Cabe ressaltar que, muitas vezes, uma atuação se cruza com 

outra, ou os trabalhos são desenvolvidos a partir de equipes multidisciplinares, mas 

o mais relevante na contribuição do design para a transformação da sociedade é 

que ele busque atuar, atendendo às necessidades das pessoas, mas respeitando a 

resiliência do meio ambiente, o que inclui pensar na cadeia produtiva antes, durante 

e depois. 
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4 SALVADOR EM TRANSIÇÃO: EXPERIÊNCIAS SOTEROPOLITANAS 
 

Salvador é uma cidade de quase 3 milhões de habitantes, onde 36,8% tem 

rendimento mensal inferior a meio salário mínimo, de acordo com dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2017, e constituída por, 

aproximadamente, 163 bairros, conforme divulgado pela Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento e Urbanismo (SEDUR) (SALVADOR, 2017). Das praias poluídas à 

diferença de concentração de renda, do trânsito intenso à violência, as 

características se mostram complexas quando se observa a dimensão da cidade. 

O interessante é notar que existe uma série de iniciativas em curso, 

assumindo a causa de resolver cada um dos problemas mencionados. Existem 

diversas ONGs que se propõem a isso há algum tempo, mas este estudo foi buscar 

as iniciativas que estão se utilizando de novos e antigos conhecimentos para lidar 

com tais problemas de maneira original. Por esta razão, são intituladas de lideranças 

criativas. Acompanhando os jornais, as ações de instituições fomentadoras locais, 

as mídias digitais e a rede de relacionamentos, é possível observar que, nos últimos 

anos, a cidade ganhou uma nova dinâmica, mais fluida, mais rica e efervescente, do 

ponto de vista cultural e social.  

Durante os dois anos de estudos, foi possível realizar um levantamento 

surpreendente por meio de jornais locais, agenda cultural, mídias sociais, televisão e 

através da rede de relacionamentos uma lista de negócios, projetos, ações, 

movimentos, eventos e iniciativas diversas que estão acontecendo em Salvador e 

que têm favorecido à criação de uma atmosfera mais entusiasmante para a cidade 

(Apêndice A). E assim, tomamos consciência das muitas faces ou realidades que a 

cidade pode assumir, pois é fácil reconhecer que este não é um movimento 

homogêneo. Tendo isso em mente, a Salvador que este estudo pretende 

observar/revelar é aquela que, através dessas iniciativas da sociedade civil, ainda 

que com o apoio eventual do governo, tem criado uma atmosfera ativa, otimista e 

criativa na cidade.  

Foi com este pensamento que veio o desafio de identificar e selecionar 11 

iniciativas que se aproximassem das 11 premissas estabelecidas para o movimento 

de transição. Isto é, mostrar que, mesmo de modo desarticulado, digo isto por que 

algumas das iniciativas desconhecem a existência de outras, há um movimento 

acontecendo em Salvador. Cada uma delas, em princípio, aproximando-se mais 
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visivelmente com uma das premissas. Essas iniciativas foram entrevistadas para 

que se pudesse observar se de fato estavam na direção das premissas e como a 

arte e o design se fazem presentes, como colaboram em suas atividades e qual a 

sua importância para a iniciativa. 

 

 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 4.1

 

Atendendo à natureza desta dissertação, cujo objetivo foi a de realizar uma 

pesquisa exploratória que permitisse a familiarização com o tema por meio 

referências bibliográfica e documental, entrevistas e análise de exemplos (GIL, 

2010), optou-se pela aplicação de uma abordagem qualitativa. A escolha se deve ao 

fato de que, dessa maneira, seria possível estabelecer uma percepção e 

compreensão mais profunda de dado grupo social, na busca por respostas sem a 

necessidade de quantificá-las, pois os dados analisados são não numéricos, e se 

utilizam de tratamentos a partir da sua descrição, compreensão e explicação, 

permitindo, assim, a escolha de uma amostra capaz de gerar novos conhecimentos, 

conforme explicam Gerhardt e Silveira (2009). 

Como procedimento metodológico, foi utilizado o estudo de casos múltiplos, 

que, segundo Fonseca (2002 apud GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 39) visa a “[...] 

conhecer em profundidade o como e o porquê de uma determinada situação [...], 

procurando descobrir o que há nela de mais essencial e característico”. A decisão de 

optar por este procedimento foi por considerar que existem poucos dados em 

Salvador acerca do tema, isto é, que investigam a arte e o design para o movimento 

de transição, de forma que um estudo com mais de uma iniciativa poderia enriquecer 

o resultado e apresentar informações complementares e relevantes. 

O critério adotado para a escolha dos casos foi a identificação das iniciativas 

com ao menos uma de cada 11 premissas estabelecidas para o movimento de 

transição. Desta maneira, 11 casos foram analisados com líderes de iniciativas que 

atuam na cidade de Salvador-Bahia, identificadas por meio de investigação em 

jornais impressos, mídias sociais, rede de relacionamentos e vivência na cidade de 

Salvador. 

A coleta de dados desta pesquisa foi realizada por meio de entrevistas 

semiestruturadas, conforme Apêndice B, realizadas individualmente, em encontros 

presenciais com cada um dos representantes e teve uma duração média de 
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aproximadamente duas horas, tendo os entrevistados assinado Termo de 

Autorização (Apêndice C).  Além das entrevistas, foram utilizados registros 

fotográficos, publicações e conteúdos disponibilizados pelas lideranças criativas.  

As entrevistas foram gravadas, transcritas posteriormente e analisadas com 

a adoção da técnica de análise de conteúdo, que visa a captar as características 

essenciais, os significados, as convergências e as divergências dos conteúdos das 

entrevistas (BARDIN, 2009). A entrevista, estava organizada em três categorias 

analíticas, que serviram de subsídio para a elaboração da análise: 

 

I. Identificação da Iniciativa: cujo intuito foi de obter informações sobre a 

(o) entrevistada (o) que estava representando a iniciativa e uma 

apresentação sobre a origem, o histórico e a atuação que permitisse 

qualificá-la como uma liderança criativa, a partir de seus objetivos e ações 

realizadas; 
II. Caracterização da Iniciativa: contendo perguntas norteadoras que 

permitissem verificar o enquadramento em alguma das 11 premissas 

estabelecidas para o movimento de transição, destacando até três 

premissas que apresentassem de forma mais evidentemente uma 

proeminência; e por fim, 
III. Participação da arte e do design: com perguntas que permitissem 

observar como se dava a presença e a participação da arte e do design na 

iniciativa, e as suas contribuições. 
 

A técnica de tratamento dada às informações coletadas foi a análise de 

conteúdo temática, “[...] que visa à interpretação de material de caráter qualitativo, 

assegurando uma descrição objetiva, sistemática e com a riqueza manifesta no 

momento da coleta dos mesmos” (GUERRA, 2014, p. 38), considerando as 

seguintes etapas: leitura flutuante que permitisse uma aproximação com o conteúdo 

e identificação do conteúdo relevante; codificação, ou seja, organização do conteúdo 

a partir das categorias identificadas; e por fim o tratamento dos resultados 

subsidiados pelos teóricos que fundamentam esta dissertação (BARDIN, 2009). 

Para facilitar a análise das evidências encontradas e relacioná-las com os 

princípios teóricos, foi realizado um relatório individual de cada uma das lideranças 

criativas, organizado a partir das categorias analíticas identificadas acima, e, em 
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seguida, uma análise e interpretação dos dados consolidados. A seguir, são 

apresentadas as lideranças criativas e suas respectivas análises. 

 LIDERANÇAS CRIATIVAS EM SALVADOR 4.2

 

Com o intuito de apresentar as singularidades de cada uma das lideranças 

criativas, optou-se por apresentar uma abordagem individual dos casos 

pesquisados, considerando os três blocos da entrevista, visando a situar o leitor e 

conferir uma melhor compreensão da análise, cujos resultados consolidados são 

apresentados em seguida demonstrando os aspectos da arte e do design para o 

movimento de transição.  

 

4.2.1 Canteiros Coletivos 

 
 

Débora Didonê é formada em Jornalismo e se considera uma 

empreendedora, que atua também como educadora. Ela se vê em múltipla atuação, 

de maneira que está idealizando ações a todo tempo. Declara-se jardineira ao 

lembrar que faz jardinagem em casa, onde cuida de um berçário de plantas e o 

mantém vivo, dedica-se ao cultivo de mudas, conhecimento que adquiriu com 

estudos sobre o assunto, em contato com pessoas especialistas, e com o curso de 

permacultura. 

O Canteiros Coletivos foi criado em 2012, surgido dentro de um movimento 

civil que estava acontecendo, inspirado no “boom” de manifestações sociais de 

ocupações de espaços públicos e privados que estavam acontecendo pelo mundo 

na ocasião. Em Salvador, este movimento tinha o intuito de discutir a cidade de uma 
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forma mais complexa e começaram a acontecer encontros, aos sábados, para 

discussões, organizações de tarefas, bate-papo com os pré-candidatos, entre outras 

ações, segundo Débora. 

Ela explica que já havia um incômodo pessoal ao observar canteiros 

abandonados pela cidade, o que provocava um desejo de fazer algo a respeito, mas 

que era contido por conhecer poucas pessoas em Salvador na ocasião. E foi através 

do movimento “Desocupa” que ela conheceu pessoas às quais pôde propor plantar 

nesses lugares, e, assim, realizar a primeira ação do que viria a se tornar o 

Canteiros Coletivos.  

O desejo era de ocupar, recuperar, transformar esses lugares em espaços 

interessantes, realizando atividades que atraíssem o interesse das pessoas, fazendo 

com que elas olhassem esses espaços de outra forma. Ela desejava que as pessoas 

gostassem, recuperassem esses lugares e fizessem ocupações divertidas, que 

permitissem às pessoas olhar esses espaços com outros olhos.  

Débora acredita que as pessoas se envolveram porque queriam fazer algo 

diferente e criativo. Então, começaram a fazer uma série de ocupações em um 

canteiro no Vale do Canela que fica ao lado de um laboratório. Até hoje, apoia a 

iniciativa com materiais como luva, saco de lixo, sementes de girassol e mangueira. 

Ela conta que o vigia do laboratório é o protetor do canteiro. 

Da iniciativa no Canela, o Canteiros Coletivos foi chamado por lideranças de 

vários outros bairros: Gantois, Valéria, Rio Vermelho. No momento em que o 

Instituto de Permacultura da Bahia (IPB) fez contato e passou a apoiar a iniciativa, 

eles se deram conta da importância do que o Canteiros estava propondo realizar na 

cidade, a permacultura. Foi o primeiro contato com o conceito.  

À medida que o grupo passou a circular por vários bairros, perceberam que 

não teriam capacidade para ter uma atuação tão ampla assim, pois não dispunham 

de todas as condições necessárias de tempo, pessoas, equipamento, transporte, 

mesmo contando com o apoio de pessoas de outros países – como Estados Unidos, 

Coreia, Inglaterra – que vieram voluntariar. E tudo era realizado modo voluntário e 

colaborativo.  

Débora relata que ao longo das experiências, perceberam que para 

acontecer mudanças efetivas nas comunidades em que recebiam as ações dos 

Canteiros Coletivos seriam necessários mais do que seis meses de trabalho, como 

acreditaram inicialmente. As ações realizadas em alguns locais, após o Canteiros 
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finalizar a sua participação, não foram continuadas pela comunidade, ainda que 

tenham alcançado repercussões positivas.  

Débora atribui que não ter de forma clara o processo a ser construído em 

conjunto com a comunidade de como seria a implementação do projeto, e depois a 

continuidade com a transferência de responsabilidade para a comunidade, 

associada à alta rotatividade das pessoas alguns dos fatores que contribuíram para 

a não continuidade do projeto.  

Foi então que a abordagem do Canteiros Coletivo mudou, e eles passaram a 

convidar as pessoas para ver o trabalho deles, estimulando, assim, a replicar as 

ações em seus bairros, explica a entrevistada. Exemplo disso foi o caso de Álvaro, 

no Nordeste de Amaralina, que, a partir de uma reunião, colheu todas as 

informações possíveis e começou a cultivar o canteirinho no bairro dele, 

conseguindo mobilizar um grupo a fazer várias intervenções no local.  

Atualmente, o Canteiros atua com as oficinas e vivências de jardinagem, 

realizando intervenções regulares no canteiro piloto do Vale do Canela, 

proporcionando a educação ambiental e práticas de permacultura.  

A importância dos espaços públicos se constitui por ser um ambiente que 

“vai provocar a interação, e a interação vai provocar troca de conhecimento, e a 

troca de conhecimento vai provocar transmissão de informação, e as pessoas vão 

entendendo do que elas fazem parte”, declara Débora. Dessa forma, pode haver 

uma compressão sobre os direitos delas, sobre as influências que elas exercem 

sobre a/na cidade, que elas têm voz potencial, e que é preciso assumir um papel 

como cidadãs, sendo ativas no processo de transformação da sociedade, concluiu 

Débora. 

O Canteiros Coletivos age em prol da redução de danos e de impacto 
ambiental (premissa 05), através de intervenções urbanas com foco na 

recuperação de áreas públicas verdes degradadas. Realizam ações coletivas com 

voluntários de limpeza, plantio e intervenção artística em espaços públicos, fazendo 

com que os participantes se sintam atores essenciais na gestão das áreas comuns 

do lugar onde vivem.  

Um exemplo citado por Débora foi a oficina que realizaram no projeto “Corra 

para o abraço” (Figura 20), programa de redução de impacto e danos do Governo do 

Estado para pessoas em condição de vulnerabilidade social. A oficina foi voltada 

para a recuperação e transformação de resíduos em peças artísticas e úteis de 
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jardinagem. Como resultado, foi produzido gotejador de garrafa pet, jardineira com 

madeira de caixote de feira, kit de caixinha de leite para ser utilizado para plantar. 

Foram ensinadas técnicas artísticas de colagem, pintura e recorte. A ideia é que, a 

partir de uma habilidade que o participante possua, seja mostrado como ele pode 

aproveitar o lixo e reutilizá-lo – seja tecido, garrafa pet, caixote de feira, serra, 

tesoura, estilete etc. – para criar algo artístico, de alguma utilidade prática ou mesmo 

para a venda.  

 
Figura 20 – Corra para o abraço 

 

 
Fonte: Canteiros Coletivos (2017). 

 
O Canteiros Coletivo estimula a visão ecossistêmica e a reconexão com a 

natureza (premissa 10), à medida que promove as condições para que as pessoas 

mantenham contato direto com a terra, bem como as provoca a refletir sobre suas 

responsabilidades diante da sociedade, visto que as ações se dão em espaços 

urbanos muitas vezes esquecidos. As oficinas são fundamentadas na permacultura 

e abordam como se dá a integração entre as pessoas e a natureza.  
O movimento Canteiros Coletivos age de modo coletivo e colaborativo 

(premissa 09), sendo aberto à participação de qualquer indivíduo, independente de 

origem étnica ou social, crença religiosa, opção política ou orientação sexual. 

Segundo Débora “Acreditamos que despertamos o senso de cidadania em nossas 
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ações diárias, a partir do momento em que cocriamos e executamos projetos para a 

melhoria da cidade”. 
Nos mutirões, cada participante contribui com o que pode: doação de 

materiais, ferramentas e mudas, caronas solidárias, divulgação das ações, 

organização do espaço, recepção de novos participantes, registro fotográfico e em 

vídeo das intervenções. “Quando você vê as pessoas criando formas de gerir a vida, 

de ter um trabalho que têm o prazer de fazer, aliar trabalho ao prazer de realizar 

aquilo, geralmente isso envolve interação” explica Débora.  
O Canteiros também promoveu uma campanha de financiamento coletivo junto 

à comunidade (Figura 21), através de plataforma para a arrecadação de recursos. 
 

Figura 21 – Campanha de Financiamento Coletivo 

 
Fonte: Canteiros Coletivos (2017). 

 

Ao ser perguntada sobre a importância da arte para a iniciativa, Débora 

conta que desde o início ela se fez presente, e fala sobre o Tiago, voluntário e 

entusiasta do Canteiros Coletivos, que é artista plástico e sempre trouxe 

contribuições, pensando na arte como algo que dialoga com espaço (Figura 22). A 
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Juliana Bestteti, que é artista visual, também colaborou fazendo estampas em 

objetos, e nas camisas.  

 
Figura 22 – Ação dos Canteiros Coletivos 

 
Fonte: Canteiros Coletivos (2018). 

 

Nas ações, além de grafiteiros, são convidados músicos e poetas, como a 

Ana Dumas com o “Carrinho de café de som”! Também foram distribuídos origamis 

tsuru18, penduramos em alguns lugares para que as pessoas pudessem encontrar, 

seguindo instruções publicadas nas mídias sociais (Figura 23). Essas ações se 

devem ao fato de que, para Débora, a arte se relaciona com a identidade de uma 

cultura, de um local, com os elementos simbólicos, com a emoção das pessoas, e aí 

se dá a conexão da pessoa com o espaço, o que faz mais sentido, levando a pessoa 

a entender que ela também pode se manifestar nesse espaço. 

 

 

                                            
 
18 Tradicional pássaro japonês elaborado com a técnica de dobraduras. 
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Figura 23 – Pássaro Tsuru 

 
Fonte: Canteiros Coletivos (2017). 

 

Em relação ao Design, Débora conta que a primeira marca para o Canteiros 

foi criada pelo Nildão, cartunista e ilustrador, mas que, em função de detalhes e por 

questões técnicas, foi necessário criar uma outra marca.  A atual foi feita por Igor, 

arquiteto e urbanista, e Ana Luiza, designer, sendo que vários designers 

colaboraram na criação de peças de comunicação, também foram feitas camisetas 

com ilustrações de artistas, com a marca do Canteiros atrás, e distribuídas para as 

pessoas que participavam das ações.  
O site foi desenvolvido por dois irmãos – um designer e uma publicitária. 

Nele, está disponível um guia que reúne informações e sugestões de como realizar 

uma intervenção de recuperação de um canteiro. E esse guia foi elaborado por uma 

ilustradora e designer. No site, também há um mapa com pontos marcando algumas 

intervenções que foram realizadas, indicando a importância do georreferenciamento, 

que significa dar mais visibilidade aos espaços que estão sendo cuidados por 

pessoas da sociedade civil, para mostrar que aquilo acontece diariamente em 

Salvador. E isso é importante, porque inspira e mostra que as mudanças são 

possíveis por meio de atitudes. 
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4.2.2 Casa Amarela 
 

 
 

Rebeca Silva de Barros é uma paulistana de 38 anos que veio para Salvador 

em 2008, em busca do sonho de melhor qualidade de vida, de mais saúde e de 

desacelerar. Sua formação é em Odontologia e atua com saúde coletiva, tendo 

especialização e mestrado nesta área.  

Ela conta que começou a levantar a bandeira da Casa Amarela enquanto 

um espaço e movimento inspirador de práticas ambientalmente responsáveis em 

2014, mas, que antes disso, já existia uma manifestação que foi aos poucos 

ganhando esse corpo, na direção para a constituição de uma escola de culturas 

permanentes, influenciadas especialmente pela família que é proprietária do espaço. 

Trata-se de uma família de militantes da sustentabilidade, da economia solidária, 

que atua em prol de um mundo melhor. 

A Casa Amarela é um projeto composto por variadas frentes de atuação, 

que vão se modelando e se transformando, mas preservando os princípios que 

norteiam a casa. No começo, foram realizados alguns cursos e vivências, até que, 

em 2014, tomou o formato atual. O que era um apelido da casa, por ter um muro 

amarelo, tornou-se seu nome e, ao longo do tempo, seu sentido ganhou um novo 

contexto para além dos muros. Rebeca explica que "[...] a Terra é nossa casa, amar 

ela é natural. [...] A gente é um movimento inspirador de práticas para elevar a 

vibração de todos os seres e gerar um envolvimento sustentável”. 

A casa amarela é, então, um espaço de permacultura urbana em Salvador e 

vem se afirmando a partir desta multiplicidade de ações, projetos e atividades, 
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sempre buscando atender os princípios: autoconhecimento, desenvolvimento e 

fortalecimento de comunidade e serviço do meio ambiente. É um estimulo à visão 
ecossistêmica e à reconexão com a natureza (premissa 10). Rebeca diz que 

essa atuação faz com que “[...] as pessoas comecem a sair felizes, saem vendo que 

existe uma perspectiva boa de futuro, uma visão positiva.” 

Uma das atividades realizadas que visa ao fomento da economia local e 
aos pequenos negócios (premissa 02) é a Feira na Horta (Figura 24), que 

também conta com café da manhã e alimentação vegana. A feira de pequenos 

produtores de orgânicos acontece aos sábados e é realizada de modo colaborativo, 

praticando uma economia justa e viável para todos, de modo que um valor de 

repasse das vendas é acordado diretamente com os produtores, para que a 

produção da feira seja possível. Rebeca explica que “[...] o desejo é aproximar o 

produtor ao consumidor, diminuindo a cadeia e tantos intermediários, privilegiando 

um produto natural saudável, e um processo de compra e uma venda, numa relação 

mais justa.” 

 
Figura 24 – Feira na Horta 

 
Fonte: Casa Amarela (2017). 

 

Também tem a realização da agricultura urbana por meio do cultivo de 

plantas, raízes e frutos orgânicos, e uma integração do indivíduo com a natureza; 

uso de biofertilizante, a prática das técnicas de compostagem e minhocultura. São 
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realizadas visitas e aulas para que as pessoas tenham experiência e conheçam este 

trabalho. Há também o laboratório de ecologia doméstica, para fazer sabão, 

sabonete e desinfetante e o Atelier de Artes. 

A promoção da qualidade de vida desacelerando e reduzindo a 
sobrecarga (premissa 11) pode ser observada nas atividades oferecidas como 

terapias integrativas voltadas para o autoconhecimento e para o equilíbrio 

emocional, mental e físico, tais como yoga, sauna sagrada, aromaterapia, Reik, 

entre outras (Figura 25). O sagrado feminino que busca fazer a mulher se 

reintegrar com seu ciclo, reintegrar-se com a natureza, além da Capoeira Angola 

compõem uma agenda diversificada de atividades que acontecem na casa. Todo o 

trabalho é realizado de forma colaborativa, mas possui uma pessoa responsável por 

cada uma das atividades. 

 

Figura 25 – Yoga na Casa Amarela 

 
Fonte: Casa Amarela (2018). 

 

A casa se tornou um ambiente favorável à geração de novos negócios entre 

os próprios frequentadores, especialmente, por proporcionar muitas atividades e 

projetos, estimulando as interrelações. Ela acredita que as pessoas estão vivendo 

processos pessoais de transição, sendo o apoio mútuo necessário para que esses 

projetos cresçam, cada um ao seu tempo. As pessoas que frequentam estão em 

busca, querem estar mais conectadas com algo essencial. 
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A todo tempo, pensa-se no que pode ser feito de diferente, de melhor, com 

menos esforço e otimizando tempo, de modo que a criatividade é ativada o tempo 

todo, desde as ideias de reaproveitamento do que se tem disponível no meio 

ambiente até planejar todo o espaço de uma forma suave, tranquila e harmônica 

para todo mundo. Tenta-se, então, encontrar soluções criativas para isso o tempo 

todo. Questiona-se a permanência das ações, como esse negócio vai ficar nos 

próximos anos, quais as possíveis criações para dar continuidade a esse trabalho, 

de modo que se mantenha e sustente. 

Para Rebeca, a arte e o design contribuem para quebrar alguns padrões e 

alguns paradigmas, e cita como exemplo o pavão feito com um regador de plantas, 

um cabo de piaçava velho (ou o sapato de salto que seria jogado ao lixo), que se 

transformam em uma obra de arte. Ajudam a estimular a geração de novas ideias, 

permitindo perceber novas funções para objetos que seriam descartados, dando-

lhes outras roupagens, transformando-os.  

Dentro do projeto, tem um artista plástico, o Jorge. Além de permacultor, ele 

trabalha com reutilização de materiais, a exemplo da garrafa PET, com a qual ele 

constrói esculturas, trazendo uma nova utilidade para este material. Em toda 

jardinagem, podem ser vistos os tênis, os vasos artísticos, monitores de computador 

que se transformam em um jarro de planta. Por toda a casa, é possível encontrar 

expressões de arte. De acordo com Rebeca, a arte traz a ludicidade e ajuda a 

desprogramar um pouco, isto é, sair de um pensamento padrão. Há também um 

salão cuja estrutura é feita a partir da bioconstrução, isto é, pensada ecologicamente 

desde a sua concepção e possui uma estrutura geométrica em formato de estrela 

(Figura 26).  

Segundo Rebeca, de alguma maneira, todos têm alguma habilidade 

artística, que vai se manifestando à medida que as demandas surgem, e cita o 

exemplo do estandarte feito com materiais que tinham “sem criar dificuldade”. E ela 

diz que essa capacidade de realizar com os recursos disponíveis, de fazer acontecer 

é que torna a existência da casa possível. 

Com base no dragon dreaming, ferramenta definida como design de 

projetos, foi possível projetar a Casa Amarela de uma maneira mais profissional e 

menos familiar, definindo melhor os papéis e as responsabilidades, definindo os 

objetivos e favorecendo a construção de uma forma colaborativa em que todos 

tivessem voz, conta Rebeca. 
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Figura 26 – Processo de construção do telhado do Biosalão da Casa Amarela 

 
Foto: Fernanda Schifani BVP (2017). 

 

No que se refere ao design gráfico, a marca foi criada por uma designer em 

2013, remetendo a uma aquarela, e que teve a admiração de todos. Rebeca diz 

ainda, que é fácil de reproduzir e fácil de entender. Também pode ser observado nos 

cartazes, nas marcas de cada um dos projetos que acontecem na casa. Ela explica 

que são feitas por ela e pelo Diogo, que não é designer, mas que ficou responsável 

por colaborar neste âmbito e que, ao longo do tempo, foi estudando e acabou sendo 

contratado por outras pessoas que precisavam do trabalho que ele está 

desenvolvendo.   

Na casa podem ser observadas várias placas de sinalização na cozinha, nas 

áreas em comuns, no pátio e ao seu redor para facilitar a comunicação de todos que 

a frequentam. E tem a comunicação da Feira da Horta que é toda padronizada. De 

acordo com Rebeca a partir de uma marca, pode ser criado um cartão, uma 

camiseta, uma sacola, um imã de geladeira, um avental. E tudo poderá ser feito no 

atelier de serigrafia que está sendo montado na casa. Ela cita como exemplos a 

camisa e a sacola da feira em serigrafia com a estampa "A terra é nossa casa, amar 

ela é natural", que tem gerado o interesse das pessoas, se convertendo em vendas.  

Rebeca acredita que: 

 
Eles são importantes porque a pessoa olha e ela se identifica com aquilo. Ela se 
identifica com a ideia e quer vestir essa camisa literalmente [...] é a ideia que você 
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está querendo colocar no mundo. É por isso que eu acho que essas coisas são tão 
importantes para a gente, porque é a nossa ideia circulando no mundo de uma forma 
simples e prática que a gente mesma está fazendo.  

 
 

O site foi criado pela Rebeca, através da plataforma gratuita que é o Wix, 

onde aprendeu sozinha como fazê-lo. Depois de pronto, apresentou ao grupo para 

que estes pudessem fazer sugestões. Ela fala que, aparentemente, o site não tinha 

nenhuma função, mas que, recentemente, as pessoas estavam começando a visitar 

e a querer saber mais informações sobre o projeto. 

 

4.2.3 Compostar 
 

 
 

Joana Kalid, idealizadora do projeto Compostar, é formada em Turismo e 

especializada em Marketing. Para ela, o curso de Turismo foi bom por abranger 

outras áreas do conhecimento e, assim, aprender um pouco de tudo. Ela pensa que 

muitas pessoas veem a compostagem como algo distante, mas percebe um 

crescente interesse em torno do assunto, dos mais variados perfis de público. 

A Compostar é uma empresa de transformação de resíduos que utiliza a 

técnica de vermicompostagem, a qual funciona com o uso da minhoca, em um 

processo que transforma o resíduo sólido em adubo. A Joana diz que essa técnica 

foi escolhida pelo fato de a minhoca ser um excelente acelerador e auxiliar na 

redução do tempo de decomposição e, também, por se mostrar uma interessante 

atração para as crianças. Todas as responsabilidades do negócio – que vão desde a 
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gestão das mídias sociais à administração da agenda de trabalho, montagem das 

caixas de compostagem e demais atividades do negócio – são dela. 

Dois fatos foram importantes para a decisão de criação do negócio: o 

primeiro foi por ocasião da reforma da sua casa, onde o novo projeto foi voltado para 

atender requisitos sustentáveis, sendo a implementação da compostagem um deles, 

por um desejo de não gerar o lixo orgânico em sua própria casa; e o segundo fato foi 

que ela percebeu que havia um nicho de mercado em Salvador não explorado, pois, 

ao buscar esta solução, ela não identificou nenhuma empresa que oferecesse esse 

sistema de tal maneira. A ideia dela é viabilizar uma maneira que qualquer pessoa 

possa implementar o sistema, independentemente do tamanho da residência. A 

partir desse interesse, ela buscou informações na internet, em um tutorial, e montou 

a sua primeira composteira de balde. 

A partir de cursos on-line e, também, presenciais em São Paulo, ela avaliou 

os diferentes mecanismos de compostagem, a exemplo da técnica com balde, e 

optou pela técnica das caixas industriais de material de PVC reciclado, por 

considerar mais prática. Com tais caixas em mãos, ela mesma os perfurava para o 

encaixe, fazia a instalação da torneira, que serviria para extrair o chorume, e fazia a 

plotagem com a identificação da Compostar. Joana explica que as dimensões 

dessas caixas variam de acordo com a produção de lixo estimada. 

Dentre os trabalhos que realiza, além das composteiras domésticas, ela 

também atua junto a escolas, na criação de uma série de ações envolvendo as 

técnicas de compostagem e, também, de hortas para que os alunos possam 

aprender na prática. Atua junto a eventos esportivos com o desafio de zerar os 

resíduos orgânicos produzidos durante as atividades, além de atender outros 

clientes empresariais. 

Joana acredita que, mesmo não estando envolvida diretamente no 

movimento de permacultura, ela entende seu trabalho como permacultura urbana e 

relata: “[...] a pessoa, quando começa a compostar, ela começa a reciclar, a querer 

comprar orgânico, plantar em casa, e assim a virar um núcleo de permacultura 

urbana.”  

No que se refere à liderança criativa, essa característica pode ser 

observada através da busca de informações para a resolução de um problema, que 

era zerar o lixo produzido na residência, ao experimentar soluções como foi o caso 

da composteira de balde e de caixa, na iniciativa de estabelecer um negócio quando 
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diante de uma oportunidade, e no envolvimento de outras pessoas no processo ao 

estabelecer parceria com as escolas e organizadoras de eventos, por exemplo.   

A Compostar age para estimular a criatividade e o otimismo da 
comunidade (premissa 04), à medida que coloca as pessoas em contato com a 

natureza, com o manuseio da terra e do plantar, no cultivo das plantas, ou até 

mesmo quando as crianças são provocadas a criar bichos e outros objetivos, a partir 

de materiais que seriam descartados, e quando as pessoas se envolvem, querem se 

expressar e participar do processo, criando um momento lúdico e divertido, através 

das experimentações, seja nas oficinas ou no momento da montagem de uma 

composteira (Figura 27).  

 
Figura 27 – Oficina de compostagem 

 
Fonte: Compostar (2017). 

 

Ela descreve que conduz suas atividades de maneira a envolver as pessoas 

no processo, criando uma ambiência descontraída e participativa, e que a sua 

atuação inspira uma visão positiva nas pessoas que contratam o seu serviço para 

implementar em suas casas, nas escolas ou nos eventos, pois favorece o 

entendimento de que mudanças são possíveis. Ela acredita que o processo de 

aprendizagem não só promove uma transformação, como também provoca a 

criatividade das pessoas a buscar além da compostagem de seus resíduos. São 

instigadas a pensar em outras possibilidades de adotar outras atitudes mais 
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sustentáveis e responsáveis, seja no cuidado ao escolher seus alimentos, tornando-

se pessoas mais atentas ao uso de materiais descartáveis.  

A Joana define o trabalho dela como um processo educativo e afirma, na 

entrevista, que: 

 
[...] quando você educa você está atuando de forma positiva, o fato da pessoa 
compreender que aquilo não é lixo, que vai virar um adubo, de plantar, de saber que 
mais árvores, você vai ter um macro e um microclima melhor, de você reusar o 
potinho para botar o adubo, para botar o chorume, enfim, tudo se fecha e se 
transforma.  

 

A própria razão de existir da Compostar está relacionada com a premissa de 

agir em prol da redução de danos e de impacto ambiental (premissa 05). A 

iniciativa realiza um trabalho de difusão de uma prática que está relacionada com a 

manutenção e a preservação do planeta, através da venda de composteiras 

domésticas, venda de minhocas californianas, oficinas de compostagem e 

intervenções relacionadas. 
A maneira que a Joana trabalha o estímulo à visão ecossistêmica e a 

reconexão com a natureza (premissa 10) pode ser observada na forma como ela 

implementa uma composteira doméstica. O início se dá fazendo um lanche e tendo 

uma conversa sobre como comer bem. Depois que as pessoas comem, elas 

depositam os resíduos na lixeira, e assim ela explica sobre o que é o lixo, trazendo 

uma maneira de perceber que, através de um processo, aquilo pode se tornar um 

adubo e pode ter muitas utilidades. 
De acordo com a entrevistada, a arte não é um recurso utilizado como um 

eixo de atuação do negócio, ela aparece de forma sutil nas oficinas, especialmente, 

junto com as crianças, que são convocadas a exercitar as suas capacidades de criar 

e de usar os materiais reciclados para construir brinquedos e outros objetos. 
Ao ser perguntada sobre a presença do design, Joana relata que a marca 

da Compostar foi desenvolvida por uma designer, responsável pela criação da 

identidade visual, que é composta por flyers, apresentações dos slides, cartão de 

visita, peças para mídias sociais, uniforme e adesivo (Figura 28). Ela exemplifica que 

a gramatura e o tipo reciclado do papel foram levados em consideração, e que este 

pode até ser dispensado direto na composteira. 
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Figura 28 – Composteira 

 
Fonte: Compostar (2017). 

 

Para Joana, esses elementos trazem profissionalismo ao negócio, e 

demonstra que não é algo amador, “caseiro” como ela declara. Para ela, as peças 

são importantes, pois conseguem chegar de modo mais efetivo até as pessoas, 

ativando uma curiosidade, atraindo a pessoa e fazendo a ideia não passar 

desapercebida. Também pode ser observada a presença do design na construção 

que a própria Joana faz das composteiras, que são produtos feitos com materiais 

reciclados. 

Na entrevista, também puderam ser observadas etapas do design thinking, 

ainda que não tenha sido intencional. A etapa de empatia pode ser associada ao 

momento em que foi identificada uma demanda que partiu de uma questão pessoal 

do desejo de Joana não produzir resíduos em sua residência, e ela buscou 

compreender as questões relacionadas à dinâmica da sua residência, dos hábitos 

de sua mãe e do condomínio onde mora. Compreendendo que o que de fato queria 

era zerar o resíduo da sua casa, e foi assim que começou o estudo pela internet, 

para conhecer as possibilidades de compostagem disponíveis, sendo esta a etapa 
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de definição da necessidade do usuário, a qual contribuiu para que ela chegasse ao 

processo de ideação, para resolver o problema, pesquisar tutoriais, buscar diversas 

informações e, então, prototipar sua primeira composteira sozinha, a partir de um 

tutorial na internet, cuja fase de teste durou dois meses, tempo necessário para ela 

observar os pontos negativos da técnica e partir para uma nova pesquisa que 

resultou na atual composteira que ela também constrói com, no mínimo, duas 

caixas.  

 

4.2.4 Denissena 
 

 
 

“Artista visual, arte-educador e também sou cidadão do mundo”: assim se 

descreve o Denis Sena. Sua relação com a arte acontece desde os sete anos de 

idade, quando seu pai pediu para que ele desenhasse sua mãe. Ele diz que, na 

verdade, foi a arte que o escolheu. 

Os grafites Denissena, como assina artisticamente, podem ser encontrados 

espalhados por Salvador, em cidades do interior do estado da Bahia, e 

internacionalmente em países como: Japão e Angola, por exemplo, já tendo 

realizado trabalho em escolas, empresas particulares e junto ao governo. Além do 

grafite, ele também transforma lixo em esculturas, faz arte digital, telas, customiza 

produtos, faz ilustrações, onde consegue expressar a sua pluralidade. Os temas se 

aproximam com a identidade local e representatividade, o cotidiano e a cultura 

negra, uma maneira de causar reflexão.  
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Em 2000, a convite de um amigo, começou a dar aulas voltadas a arte-

educação na ONG Projeto Cidadão, localizada no bairro do Cabula, de forma 

voluntária, fazendo com que surgisse o interesse em atuar nesta direção. Mesmo 

sem informação alguma, na ocasião, ele desenvolveu oficinas de arte e grafite, o 

desafio que o oportunizou a demonstrar a sua vocação artística, o estimulando a se 

tornar arte-educador.  

Atualmente, ocupa o cargo de vice-coordenador da ONG, que ainda existe. 

Essa experiência o possibilitou trabalhar para a Unesco –, a Casa Simões Filho e a 

Eletrocooperativa, que ele considera como instituições que fizeram parte da sua 

formação. 

Artista autodidata, atualmente, está no primeiro semestre da Faculdade de 

Pedagogia. Ele garante que será a vida inteira um autodidata em artes visuais. 

Sobre o seu desejo de continuar atuando nas escolas, afirma: 

 
[...] é um desejo meu de absorver mais conhecimento e já que venho atuando com 
educação, eu quero sim me especializar, quero ler mais sobre Paulo Freire, que é 
uma grande referência da pedagogia, especialmente nesse processo de crise que a 
gente está vivendo é importante buscar cooperar e fazer parcerias [...]. (Denis) 

 

Ele conta que iniciou sua carreira por meio do desenho, passando por uma 

fase em que reciclou muito, que tudo o que via transformava em arte e instalação. 

Denissena afirma que foi a arte que lhe possibilitou tornar-se a pessoa que é, e não 

consegue imaginar o que seria caso não fosse artista plástico. Considerando que 

veio de uma comunidade que não tinha acesso a oportunidades, e com a 

compressão de sua mãe a respeito da sua atuação, ele diz que é a razão de sua 

resistência, o seu objetivo é justamente o de democratizar, socializar e dar o acesso 

à arte contemporânea a outras pessoas, e acredita que isto seja muito importante. 

Em suas oficinas, que contém conteúdo teórico e prático, sobre arte e 

grafite, também são abordados os mais diversos temas como: violência, 

desigualdade social, feminismo, política, meio ambiente, transmitindo conceitos de 

cidadania para muitas escolas da periferia de Salvador (Figura 29). 

Denis acredita que seu trabalho promove uma visão positiva do futuro a 

partir do momento que a arte é estimulada, e cita, por exemplo, que, quando vai a 

uma escola, aquele conteúdo que foi transmitido para os jovens, aquela experiência 

é para a vida inteira, e futuramente eles poderão utilizar desse conhecimento e se 
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expressar ou não. Muitos desses jovens que participaram das oficinas realizadas 

veem a arte como uma possibilidade, como foi para Denis, que declara: “[...] é bom 

viver daquilo em que se acredita, parece um sonho”. 

 
Figura 29 – Pinturas sobre as caixas de coletas, abordando o tema Urbano 

 
Fonte: Denissena (2017). 

 

Ele se diz um sonhador e que a “luta” é diária. A busca por oportunidades, 

por reconhecimento, para estimular os jovens, é a luta que justifica a expressão 

“operário cultural”, que ele muitas vezes utiliza para assinar seus trabalhos, como 

uma provocação. Diz realizar seu trabalho com todo o esforço necessário para que a 

arte e as raízes culturais sejam valorizadas, bem como o respeito à diversidade 

cultural, uma luta que é possível através da arte educação. 

Conforme exposto, demonstra-se que o trabalho de Denis Sena atende a 

seguinte premissa: Promove a diversidade, a inclusão e a justiça social 
(premissa 03), a partir da sua atuação nas escolas, através da arte educação. Ele 

conta com financiamento do governo do estado e da prefeitura para desenvolver 

oficinas nas escolas, com o objetivo de construir conhecimento e contribuir com a 

formação de jovens, evidenciando as questões de identidade e autonomia, e permitir 

o acesso a outras possibilidades e outros conhecimentos. Para ele, tais projetos são 

importantes, pois é uma maneira de externalizar o grande potencial de meninos e 

meninas de bairros e localidades marginalizadas. Assim, em parceria com as 

escolas, se possibilita esse conhecimento sobre arte contemporânea, sendo um 
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meio de expressão e de comunicação através das linguagens artísticas para essa 

juventude (Figura 30). 

 
Figura 30 – Aula prática com intervenção de arte grafite com educandos  

do Colégio Est. Sara Violeta, comunidade Rio Sena

 
Fonte: Denissena (2017). 

 

Denis acredita que age para estimular a criatividade e o otimismo da 
comunidade (premissa 04) na medida que a arte estimula o processo criativo, 

através das expressões, visto que os jovens começam a perceber suas vocações 

não desenvolvidas, a partir do momento em que é dada a oportunidade de conhecer 

as técnicas para que eles manifestem a sua criatividade, isto é, quando eles são 

munidos de informações, materiais e recursos (Figura 31).  

 
Figura 31 – Talentos do Beco das Crianças, comunidade de Pituaçu 

 
Fonte: Denissena (2017). 
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As oficinas também têm o propósito de fazer os jovens questionarem, 

construírem visão de mundo e, assim, irem se desenvolvendo, socializando e 

entendendo as diferenças, imaginando formas de viver em uma sociedade 

complexa, repartida e compreendendo que fazem parte deste universo. 

O estímulo à aprendizagem livre e à autonomia (premissa 07) é uma 

premissa de sua atuação e pode ser associado especialmente às oficinas que Denis 

realiza. Ele menciona que, ao realizá-las em uma escola ou uma comunidade, ele 

está levando conhecimento, mas que existe um processo de troca muito grande. 

Para ele, quando a pessoa tem acesso ao conhecimento, o olhar para o mundo 

muda.  

Para os jovens que estão em uma comunidade e que têm a laje como 

brinquedo, são poucas as opções e oportunidades, sem perceber que possuem uma 

identidade com tamanha expressão, tamanho potencial, é possível fazer da arte uma 

ferramenta que possibilite reflexões e questionamentos sobre suas realidades. 

Assim, a arte educação desperta esses jovens para os seus talentos e habilidades, o 

que se constitui um dos objetivos de Denis. Ele acredita que é disso que esses 

jovens precisam, um espaço para experimentar, se expressar e se descobrir. 

Em sua experiência com as diversas comunidades, em Salvador e em 

cidades do interior da Bahia, Denis constata a falta de acesso à informação, 

oportunidades e uma série de recursos que promovam o desenvolvimento do 

indivíduo. Dessa maneira ao disponibilizar ferramentas que geram questionamentos, 

que geram as expressões artísticas, isso traz mudanças significativas na vida de 

muitos jovens, pois eles passam a adotar uma atitude mais ativa e positiva frente a 

possibilidade de mudança desta realidade. 

Denis acredita que a arte é um importante elemento transformador, pois ela 

pode, através das emoções, trazer novas possibilidades, promover novas atitudes e 

provocar novos pontos de vista. Dessa forma, o artista se utiliza da arte como uma 

aliada. Para ele, a arte tem o poder de provocar questionamentos, e a juventude 

precisa de oportunidade para gerar conhecimento, especialmente pelos modelos 

educacionais estarem “ultrapassadíssimos”. Então, a arte enquanto linguagem, 

colabora no processo de formação desses jovens. Além disso, é possível, através da 

arte, humanizar, deixando os espaços mais acolhedores no ambiente de trabalho. 

Denis diz: “[...] se você tem uma intervenção no ambiente de trabalho, uma 
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escultura, um grafite, uma pintura em tela, estamos humanizando. Então imagine 

todos no horário de almoço, socializando, contemplando, buscando essa harmonia.” 

Ao levar a arte para a escola, gera-se conhecimento, estimula-se e traz-se 

mudanças significativas. Tudo isso constitui-se um processo de evolução, assim 

acredita Denis. Ele afirma isso, pois os gestores das escolas relatam mudanças 

positivas de comportamento nos alunos, tanto na sala de aula, quanto em casa, 

respeitando os pais. Essa resposta é importante para o trabalho que ele se propõe a 

realizar. 

Em relação ao design, Denis conta que ele mesmo criou a marca e o cartão 

de visita. Ele também fez as ilustrações para o seu site, que foi desenvolvido por um 

profissional, e tem seu currículo e portfólio publicados. Ele também, eventualmente, 

produz flyers digitais para divulgação de seus trabalhos. Seu Instagram é alimentado 

todos os dias, atualizado com sua agenda de trabalho, ações que realiza e produtos 

que customiza. 

 

4.2.5 Justa Moda 
 

 
 

Graduada em comunicação social com habilitação em jornalismo, Ana 

Fernanda, no começo de sua carreira, antes mesmo de se formar, em 2001, teve a 

oportunidade de trabalhar em uma ONG, atribuindo a essa experiência uma 

formação complementar, pois foi a partir dela que sua visão acerca do mercado de 

trabalho foi moldada de uma forma diferente do convencional, devido à prioridade de 
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uma ONG ser geralmente relacionada a questões sociais, situação pouco 

encontrada nas empresas privadas, de um modo geral. 

Ana Fernanda sempre se interessou por moda, mas as reflexões do trabalho 

a fizeram se afastar do assunto durante um momento em que ela acreditava que não 

era relevante pensar em como se vestir, ou sobre as cores e as tendências. Em 

2012, decidiu criar um blog denominado Cansei de ser básica, para expressar 

algumas reflexões e fazer consultoria de imagem e estilo de maneira informal.  

Foi a partir daí que ficou claro que a Ana Fernanda queria estar próxima ao 

assunto, e não de uma forma que fosse estimulado o consumo insensato. Queria 

trabalhar com moda de um outro jeito. Foi pesquisando que encontrou uma série de 

iniciativas que já estavam sensibilizando e mobilizando pessoas a repesar o 

consumo de moda. A sua primeira iniciativa foi a promoção da Oficina Justa Saia 

(Figura 32), em que as pessoas que participaram costuraram suas próprias saias, ao 

mesmo tempo em que, foram discutidas questões sobre o mercado e o consumo da 

moda. 

 
Figura 32 – Oficina Justa Saia 

 
Fonte: Justa Moda (2016). 
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Em 2016, ela conseguiu a autorização para realizar o primeiro Fashion 

Revolution19 em Salvador, de um jeito mais experimental, na Universidade do Estado 

da Bahia (UNEB). Dessa maneira, sua atuação como articuladora e sensibilizadora 

foi ganhando mais espaço do que trabalhar como consultora de imagem e estilo, 

como tudo começou. 

Atualmente, a Justa Moda se ocupa de um calendário anual para realizar 

ações, eventos, reuniões, oficinas. Uma das ações prevista é uma edição do 

Fashion Revolution Kids, um evento para crianças com essa bandeira, sendo 

Salvador a primeira cidade a fazê-lo. O que mais desperta a atenção de Ana 

Fernanda são os negócios de moda que não implicam produzir roupa. E ela tem se 

unido a outras iniciativas para buscar soluções, a exemplo do guarda-roupa 

compartilhado, uma espécie de assinatura para troca e aluguel de roupas, em que a 

pessoa pode retirar e devolver peças em um determinado prazo. 

Através da sensibilização na produção de conteúdo, eventos e oficinas, o 

foco da Justa Moda é agir em prol da redução de danos e de impacto ambiental 
(premissa 05), diminuindo o consumo de produtos, incentivando o uso prolongado, 

bem como a conscientização sobre o descarte adequado de roupas e a reutilização, 

representando e divulgando marcas que são ambientalmente responsáveis. 

Também se ocupa em dar visibilidade e/ou representar marcas que produzem de 

forma consciente e sustentável, mostrando que é possível consumir moda de uma 

maneira responsável. 

Dentro deste contexto, Ana Fernanda diz que há muitas pautas, e cita como 

exemplo o design ambiental e a criação de produtos ecologicamente corretos; a 

comunicação, que é muitas vezes opressiva; a pauta trabalhista, que é a grande 

pauta do Fashion Revolution, que é como as condições de trabalho se dão, de 

maneira que seu intuito é de colaborar para encontrar soluções para as pessoas e 

as marcas lidarem com isso. 

Para Ana Fernanda, o esforço da Justa Moda está na criação de soluções, 

no plural. Ela acredita que hoje não há respostas fechadas para todos os problemas 

que a moda nos coloca, ela acredita que já existam caminhos, e muitos caminhos 

                                            
 
19  O Fashion Revolution é um movimento internacional criado com o objetivo de aumentar a 

conscientização sobre o verdadeiro custo da moda e seu impacto (FASHION REVOLUTION 
BRASIL, 2018). 
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podem ser inventados, criados. Acrescenta que cada solução pode criar um 

problema, o qual exige outra solução. Dessa maneira, o intuito é criar soluções, 

tanto para pessoas físicas, como para empresas.  

Ao falar sobre a redução e conscientização sobre o consumo (premissa 
06), Ana Fernanda pondera: “[...] ninguém está dizendo que vamos parar de viver a 

moda, ou não gostamos de moda, vamos acabar com a moda, não passa por aí 

né?” E afirma que está dedicada a encontrar caminhos onde seja possível viver a 

moda sem exclusivamente consumir, soluções de negócios que podem ser criados e 

que não passam pelo consumo.   

Atuando como um movimento que atende à premissa age de modo 
coletivo e colaborativo (premissa 09) atualmente funciona liderando um grupo de 

pessoas que se conectaram pelo Fashion Revolution, e continuam juntas mesmo 

fora do evento, fora da semana e que colaboram na produção de conteúdo, 

realizando oficinas de encadernação, bolsinhas e estojos, porta-cartão, a partir de 

tecidos descartados. Além do grupo, o Justa Moda tem uma articulação local junto a 

espaços colaborativos, ateliês de moda e costura, negócios criativos locais e que 

realizam ações e atividades juntas. Ana Fernanda diz que “[...] sozinha não sai, isso 

é uma coisa que eu aprendi logo, sozinha não vai”. 

Uma série de artistas e designers colaboram com o Justa Moda de 

diversas maneiras. Ana Fernanda relata que a rede que tem se estabelecido é 

composta, em sua maioria, por artistas e designers. Realizando atividades 

relacionadas com o tema, no Fashion Revolution, criaram instalações de obras de 

arte (Figura 33) e uma exposição, além de compartilhar seus conhecimentos nas 

mesas e oficinas, inspirando e abrigando atividades e apoiando o movimento através 

de realização de atividades colaborativas. 

 

Ana Fernanda acredita que a importância da arte está relacionada a essa 

questão de sensibilizar e mobilizar enquanto se está interagindo, e por esta razão, a 

arte é um caminho para uma transformação na sociedade. E se puder falar sobre as 

coisas assistindo a um filme ou se puder sensibilizar fazendo algo como um 

bordado, isso toca as pessoas. Ela afirma: “[...] é a arte que vai fazer isso, não é 

uma palestra, não é um artigo com dados ambientais que vai fazer isso, não é um 

livro que vai fazer isso, são as pessoas sentindo umas às outras, se colocando no 

lugar das outras e vendo a dimensão da arte”. 
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Figura 33 – Fashion Revolution 2017 

 
Fonte: Justa Moda (2017). 

 

Quando perguntada especificamente sobre design, ela explica que a marca 

foi criada por uma designer, e ela é quem atualmente cria as peças que vão para as 

mídias sociais, a partir do manual de marca, do manual de identidade visual e de 

aplicação da marca, que a designer criou. A partir da paleta de cor, das fontes e dos 

elementos visuais, ela foi aprendendo na prática mesmo a criar uma uniformidade da 

linguagem visual, a criar sua identidade visual (Figura 34). O website foi criado pela 

própria Ana Fernanda, utilizando a plataforma Wordpress. 

 
Figura 34 – Campanha desafio do mês 

 
Fonte: Justa Moda (2018). 
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4.2.6 La Frida 
 

 
 

Livia Suarez é formada em Letras, pesquisadora e empreendedora. Uma 

das fundadoras do La Frida Bike Café, que surgiu em 2015, quando a inquietação e 

o desejo de ter o próprio negócio estavam latentes. Atualmente, ela compartilha a 

linha de frente com a Maylu e Isabel. A Livia define o La Frida como um 

“cicloativismo negro”, cuja proposta é trazer a bicicleta como um elemento de 

inclusão social, igualdade de ética e gênero, de modo a promover além da 

mobilidade urbana, o lazer e o entretenimento. 

O La Frida atua em várias frentes, uma delas tem sido trabalhar junto aos 

jovens e às crianças de escolas públicas através das palestras para falar sobre o 

combate ao machismo e à violência contra a mulher, a questão do empoderamento 

negro, também junto às escolas. Já houve depoimentos de professores que 

observaram uma mudança de comportamento e conduta entre os alunos e alunas, 

de forma positiva, e exemplifica com uma ocasião em que foram chamadas para 

facilitar uma palestra e aula de bike em uma escola em que havia acontecido um 

estupro coletivo.  Livia acredita que a “potência de um coletivo, de um movimento 

traz a cura.”  

O Preta vem de bike é uma frente que surgiu após perceberem que muitas 

mulheres que admiravam e elogiavam o projeto não andavam de bicicleta. Ao 

buscar compreender as razões, descobriram que muitas não sabiam pedalar. Então 

a ideia é ensinar mulheres da periferia a andar de bicicleta, ampliando a 
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representatividade feminina na mobilidade e sendo um espaço de expressão das 

mulheres negras. Livia diz que Preta vem de bike “[...] é nosso mimo e é onde a 

gente toca mais e transforma mais a cidade. Porque, dentro de inúmeros aspectos, a 

gente está transformando, a gente está curando”, e declara que, em Salvador, 

atuam com aproximadamente 200 mulheres. 

O BiceLafrida é responsável por implementar bicicletários em universidades 

e escolas públicas. Em 2016, foi realizada uma campanha de financiamento coletivo 

na plataforma Benfeitoria em conjunto com o Itaú, que financiou 20% do valor. O 

objetivo era financiar a implantação de 40 bicicletários nos campi das Universidades 

federal (UFBA) e estadual (UNEB) e, também, em escolas públicas de Salvador. O 

trabalho é voluntário, e os recursos são para os equipamentos. Até o momento, 

foram instaladas 20 unidades, e 30 bicicletários estão imobilizados, pois é 

necessária a autorização da Prefeitura para instalar. 

Já o Sarau lá Frida é o encontro de mulheres negras e artistas para se 

expressar através da poesia, fotografia, música, grafite dentre outros. Edições já 

foram realizadas em Salvador, São Paulo, Brasília e Recife, e pretendem, em breve, 

realizar no Rio e em outros locais. A entrada para o evento é no modelo do “pague 

quanto quiser.” 

Por sua atuação, a La Frida foi ganhou uma premiação do Frida Founding20 

em primeiro lugar, sendo considerado como coletivo de maior impacto no mundo. E 

assim foram contempladas com um apoio financeiro que está sendo utilizando para 

abrir o Centro Cultural Lá Frida, e que será localizado no bairro da Saúde, “[...] 

pensando nessa perspectiva de ocupação do centro da cidade, de mobilidade e de 

acesso”, diz Livia. 

Livia fala que “[...] o x do La Frida foi: se você não sabe fazer, então você vai 

aprender!”, e pensando assim foi que aprenderam a editar vídeos a partir de tutoriais 

no Youtube, fazem a própria assessoria de imprensa, desenvolveram a identidade 

visual, aprenderam a elaborar planilha de prestação de contas. Ela ainda afirma que 

não ficam pensando sobre os números apresentados nas mídias sociais, elas se 

preocupam em realizar as ações da melhor forma. 

                                            
 
20 FRIDA -  The Young Feminist Fund. Organização feminista que atua para ampliar a rede de apoio 

entre as mulheres. Disponível em: <https://youngfeministfund.org/> 
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A atuação do La Frida está essencialmente vinculada a premissa promover 
a inclusão e justiça social (premissa 03), oportunizar e inserir mulheres negras e 

periféricas na mobilidade urbana, ao atuar na conscientização sobre a violência e o 

machismo. Livia relata que no começo do projeto, as palestras eram compostas na 

maioria por pessoas brancas, e que atualmente são compostas de pessoas negras 

querendo entender sobre mobilidade.  

De acordo com Livia, é possível ver mais mulheres pedalando, e para ela 

uma surpresa foi ter como consequência mulheres dentro da economia, mais 

mulheres empreendendo. Seja porque a bicicleta se tornou um meio de viabilizar a 

criação de um negócio, seja pela rede de relações criada e oportunidades surgidas a 

partir deste contexto. Para Livia, o La Frida “[...] está trabalhando com mobilidade, 

mas na verdade estamos trabalhando com espaços de poder, ocupação de espaços, 

de territórios urbanos, rurais e da economia da mulher negra também”.  

Livia explica que o La Frida tem três sócias, mas o movimento é composto 

de 23 mulheres, e que tudo é decidido em conjunto, atuando de modo coletivo e 
colaborativo (premissa 09), uma das 11 premissas para a transição estabelecidas 

por esta investigação.  E explica que até para ela dar a entrevista, as pessoas 

envolvidas são consultadas. 

A qualidade de vida é promovida (premissa 11) pelo La Frida na ação 

“Preta Vem de Bike”, incluindo mulheres negras e periféricas na mobilidade, que 

implica na questão de autoestima, na confiança pessoal, física e mental. Livia fala 

que com o tempo foi entendendo que não estava apenas lidando com a mobilidade, 

mas também com o que chamou de “processo de cura”, lidando com os sonhos, e 

também chamando a atenção do governo para colocar ciclovias nos bairro 

periféricos, onde as pessoas de modo geral usam a bicicleta como meio de 

transporte, não como uma forma de lazer, ela explica que uma das razões se deve 

ao fato de que, diferente dos bairros centrais em que aos domingos a prefeitura 

fecha o centro, a orla, para lazer, na periferia isso não acontece. 

A arte permeia o La Frida intimamente, a começar pelo nome que foi 

definido pela Livia enquanto, na universidade, estudava sobre Frida Kahlo. A ideia, 

diz ela, era poder remeter a mulheres revolucionárias e feministas, de maneira a 

evocar que todas as mulheres negras da periferia poderiam ser uma Frida Kahlo, 

como ela mesmo declarou “[...] então quando a gente pensa em La Frida é isso, é 

que todas podemos ser Frida Kahlo”.  
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No Sarau La Frida (Figura 35) a música, a poesia, o audiovisual, a fotografia, 

exposições são algumas das atividades. O benefício não apenas para a artista que 

conta com um espaço para apresentar seu trabalho, mas para a comunidade que 

pode ter acesso a esse tipo de experiência. Livia acredita que a arte pode inspirar as 

pessoas a reconhecer seus sonhos e desejos e a se sentir motivadas acreditando 

que é possível realizá-los.  

 
Figura 35 – Sarau La Frida 

 
Fonte: La Frida (2017). 

 

No que se refere ao design (Figura 36), na entrevista realizada com a Livia, 

ficou nítido como a marca do La Frida foi importante no processo de constituição e 

fortalecimento do movimento. Livia explica que a marca foi bastante pensada antes 

de ser criada, e ela a descreve resumidamente como: “[...] uma menina negra, 

pedalando, leve.”  Livia acredita que a mulher negra é vista como uma mulher “forte, 

carregada e cheia de peso”, para descrever que é incomum a mulher negra ser 

associada à fragilidade e à sensibilidade, para ela a mulher negra não é vista desta 

maneira, para ela a marca foi essencial para obter a atenção das pessoas.  
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Figura 36 – La Frida Bike Café 

 
Fonte: La Frida (2016). 

 

A marca foi criada pela artista visual Juliana Bestetti, e Maylu Isabel, 

designer, que, a partir da marca, criou a identidade visual. Elas fizeram questão de 

personalizar copo (Figura 37), bicicleta, adesivo, camisa, cardápio, placas de 

sinalização, “[...] tudo tinha imagem da menina negra, pedalando, cor de rosa”, diz 

Livia, que relata que frequentemente ouve depoimentos de meninas que gostam do 

La Frida porque traz essa imagem da sensibilidade, do frágil, de ser leve.  

 
Figura 37 – La Frida 

 
Fonte: La Frida (2017). 

 

A marca do Centro Cultural La Frida (Figura 38) também foi criada com esta 

intenção. A imagem visual também é um processo de representação, traz elementos 
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nas marcas, questão da ruptura de imagem do que é ser uma mulher negra, acredita 

Lívia e fala: 

 
Quem me ver hoje acha que eu sou a poderosa. Todo mundo tem essa imagem 
minha. E quando começam a conversar, falam: Nossa! Você é totalmente diferente 
do que eu imaginava. [...] desfaz o estereótipo da mulher negra e eu acho que por 
isso tantas mulheres negras e não negras se identificam com o La Frida.  

 
Figura 38 – Casa La Frida 

 
Fonte: La Frida (2017). 

 
Figura 39 – Preta vem de bike 

 
Fonte: La Frida, de Helen Salomão (2017). 
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Ela também conta sobre o cuidado com as fotografias (Figura 39), e da 

necessidade de às vezes ter um fotógrafo profissional para fazer algumas fotos das 

ações, esclarecendo que esta é uma demanda que surgiu porque ao fazerem 

matérias para as mídias eles pedem por fotos com melhor qualidade, e as amadoras 

não convêm para uma matéria impressa, digital ou para a televisão. 

 

O site (Figura 40), ela conta que foi criado por Maylu, que aprendeu da 

forma mais demorada, mas fez tudo sozinha utilizando a plataforma Wix mas que ela 

entende melhor do que ninguém o que é o La Frida e do que o La Frida precisa. 

 
Figura 40 – Site La Frida 

 
Fonte: La Frida (2017). 
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4.2.7 Mobicidade 

 
 

Pablo Vieira Florentino é professor, formado em Ciências da Computação, 

com mestrado em engenharia de sistema e computação e doutorado em urbanismo. 

Faz parte do Coletivo Mobicidade, que é um coletivo de pessoas que busca 

promover, discutir e debater uma cidade acolhedora e mais justa do ponto de vista 

do direito à cidade, da mobilidade, do direito de ter acesso ao que a cidade oferece, 

através dos meios de locomoção. O foco é na mobilidade ativa, isto é, não 

motorizada, com atenção para a bicicleta e para o pedestre, procurando defender 

que todos podem se locomover na cidade de forma digna e escolher como se 

locomover pela cidade.  

O Mobicidade surgiu no primeiro semestre de 2012 a partir do interesse 

coletivo de usuários de bicicletas em agir em prol da justiça, segurança e dignidade 

de locomoção para permitir que as pessoas usufruíssem da cidade da melhor forma. 

De acordo com Pablo, desde sua origem, até os dias atuais, funciona como um 

coletivo horizontal, isto é, não há hierarquias e nem subordinação entre os membros. 

A atuação se dá de diversas maneiras e isso muda de ano para ano, de 

circunstância para circunstância da cidade, influenciado também pelo momento do 

coletivo, já que pessoas entram e saem, pessoas voltam, pessoas viajam, 

conferindo ao coletivo uma rotatividade de pessoas, que às vezes tem mais ou 

menos disponibilidade para se dedicar às ações do coletivo.  

Faz parte das atividades a participação em audiências e em debates 
públicos (Figura 41), sendo uma das mais importantes formas de atuação, segundo 
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Pablo.  Para ele, o Mobicidade atua “[...] sendo uma voz que traz uma visão de 

desenho urbano que ainda não consegue penetrar nesse modelo baseado no carro, 

é uma visão muito avançada e que as pessoas não conseguem conceber”, e cita por 

exemplo a necessidade de discutir redução de velocidade.  

Outra frente que Pablo destaca é o treinamento de motoristas de ônibus, 

que fazem desde 2012, quando realizaram o primeiro treinamento a convite de duas 

empresas de ônibus de Salvador. O intuito é de que com a conscientização dos 

condutores, eles compreendam como sua conduta é importante para a segurança no 

trânsito, para a mobilidade na cidade e para a relação com os ciclistas no 

compartilhamento das vias. A terceira ação que o Pablo citou foi a realização do 

projeto de mapeamento coletivo da infraestrutura cicloviária da cidade, que por 

muito tempo foi o mais atualizado de Salvador e está divulgado no site do 

Mobicidade.  

 
Figura 41 – Manifestação do Mobicidade 

 
Fonte: Mobicidade (2016). 

 

Pablo acredita que o Mobicidade promove uma visão positiva do futuro, no 

momento em que a iniciativa se propõe a atuar para encontrar soluções e ao mesmo 

tempo se manter presente nas decisões políticas a respeito do repensar o espaço 

urbano, e a explorar os modais ativos, e como essa transformação vem trazendo 

melhorias, seja no comércio, seja na saúde. Ele cita como exemplo os dados 

apresentados pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) que demonstram 

uma relação entre a redução de velocidade em São Paulo e a liberação significativa 

do número de leitos por dia, devido à diminuição de acidentes, de modo que foi 

possível “construir” um hospital sem levantar um tijolo, somente com a redução de 
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velocidade, concluindo: “[...] então não há como não ter uma visão positiva com 

isso”.  

Em relação ao fomento da uma economia local (premissa 02), a bicicleta 

pode cumprir bem pequenas distâncias, sendo um meio de transporte eficiente. 

Além de não poluir o meio ambiente, ela causa outro tipo de interação no meio 

urbano que é fundamental para o comércio, como apontam os diversos estudos 

(SOARES; LEMOS, 2016) demonstrando como as ciclovias favoreceram o 

crescimento dos negócios locais, comenta Pablo. 

A atuação do Mobicidade promove a diversidade, a inclusão e a justiça 
social (premissa 03) no momento em que defende a mobilidade ativa que 

possibilite uma Salvador mais amigável para as pessoas. A ideia é defender um 

desenho urbano que acolha mais, não só a bicicleta, não só o pedestre, mas que 

pense também na questão de gênero e como a mulher se sente no espaço urbano, 

como o idoso ou uma criança de cinco anos são acolhidos no espaço urbano.  

Pablo explica que dados estatísticos comprovaram que a maior parte dos 

deslocamentos são feitos a pé, de bicicleta, e de transporte público, de maneira que 

o Mobicidade está defendendo interesses da maior parte da sociedade e que  

 
[...] com certeza é a parte menos favorecida, socialmente e economicamente”. Pablo 
argumenta que “desta forma o propósito desse trabalho, o propósito deste coletivo é 
de considerar mais as diversidades e as necessidades de cada indivíduo, então tem 
um propósito social aí. 

 

Promovendo os modais ativos, também é promovida a redução da 
dependência do uso do petróleo (premissa 08). A partir de alguns projetos de 

incidência em escola, e transformando a ideia do carro como sendo o símbolo de 

status, o Mobicidade busca mostrar que é saudável e economicamente interessante 

que sejam usados outros modais de transporte, que isso tem inclusive dobramentos 

coletivos, não apenas individual, isto é, o despertar para este senso de coletividade. 

De acordo com Pablo, o Mobicidade atua de modo informal, coletivo, 
colaborativo e horizontal (premissa 10), como demonstrado anteriormente. 

Através de planejamentos semestrais e/ou anuais são definidas as ações para o 

período (Figura 42). Existem os simpatizantes e os membros mais assíduos, mas 

qualquer pessoa que manifeste interesse em se aproximar é convidada a participar 

das reuniões e das ações, sem nenhuma necessidade de cadastro ou algo similar, 
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embora, segundo Pablo, haja o interesse em trazer uma formalidade que possa 

melhorar o processo e a atuação mais consistente do coletivo.  

A atuação demanda muita dedicação individual e coletiva tanto na 

preparação, como na execução, principalmente para que se consiga expressividade 

frente ao senso comum da sociedade e da administração pública. Considerando ser 

uma iniciativa sem remunerações ou fins lucrativos, a coletividade se faz importante 

para que se consiga revezar frente as demandas, além de que “[...] a soma das 

ideias e das perspectivas permite um ambiente mais rico na construção de 

discursos, propostas e elaboração de ações e intervenções.” Conclui Pablo.  

 
Figura 42 – Coletivo Mobicidade 

 
Fonte: Mobicidade (2016). 

 

Diante de tantas demandas, e de um pequeno grupo para assumir tais 

responsabilidades, Pablo declara que o coletivo não aborda de forma efetiva a arte 

como um vetor dentro da iniciativa, ainda que haja um desejo e acreditem que seja 

algo importante, mas acaba não entrando como prioridade. A arte está presente 

apenas em ações específicas, principalmente em intervenções, especialmente 

relacionada à pintura como o grafite. Para Pablo a arte se configura como um 

atrativo, como uma maneira de comunicar uma ideia e como uma maneira de 

promover a interação entre as pessoas, e fala como ao redor do mundo várias 

manifestações artísticas envolvem a bicicleta se tornando uma forma de expressão.  
O design é utilizado para a criação de peças visuais, em sua maioria de uso 

digital, eventualmente vai para camisas, coletes, adesivos e bottons (Figura 43) que 

são para distribuição e divulgação do movimento, das rodas de conversa e ações 
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que são realizadas. Pablo acredita que a linguagem visual pode ser utilizada para 

despertar a atenção e o interesse das pessoas em se integrar ao movimento. 
Pablo explica que o site atual foi criado de forma provisória no Wordpress, 

pois devido a um problema com o anterior todos os arquivos do servidor foram 

perdidos. O site atual tem um conteúdo institucional e o conteúdo fixo, e o Pablo 

acredita que as mídias sociais funcionam melhor para se comunicar com a 

comunidade, tendo um melhor alcance e velocidade. Também está disponível no 

site o mapa de bicicletário (Figura 44).  

 
Figura 43 – Bottons do Mobicidade 

 
Fonte: Mobicidade (2016). 

 

Figura 44 – Mapa de bicicletários em Salvador  

 
Fonte: Mobicidade SSA (2018).  
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4.2.8  MUSAS 
 

 
 

O Museu de Street Art de Salvador, MUSAS, surgiu em 2012 pelos 

idealizadores do coletivo de grafite Nova 10Ordem (lê-se Nova Desordem) formado 

por Julio Costa, Marcos Prisk e Bigod Silva, que atuam há mais de 20 anos 

realizando grafite nas mais diversas comunidades periféricas de Salvador, de modo 

itinerante. O nome se deve a uma homenagem às musas das artes, as inspiradoras 

dos artistas e por ser as iniciais do nome completo formando uma sigla de boa 

sonoridade e pregnância. 

 

Localizado na comunidade do Solar (Figura 45), com vista para a Baía de Todos os 

Santos, a ideia foi ganhando a forma atual, como resultado de uma sequência de 

situações. A convite de um amigo, eles foram apresentados à comunidade, e com o 

tempo começaram a frequentar com mais constância o local e a se envolver com os 

moradores. O marco de 2012 foi por ocasião do mutirão organizado para pintar os 

arcos da avenida Contorno, em uma homenagem à Revolta dos Malês. E depois 

disto, mais de 30 casas e muros também foram pintados, com a autorização da 

comunidade que veio a se transformar em um museu a céu aberto. 
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Figura 45 – Comunidade do Solar e MUSAS 

 
Fonte: MUSAS (2013). 

 

Para Julio, a razão de tudo foi o tratamento que a comunidade deu aos 

grafiteiros, e quando surgiu a oportunidade de alugar um espaço na comunidade, 

eles vislumbraram a possibilidade de se tornar um centro criativo, integrando as 

diferentes expressões artísticas e realizando atividades culturais, sendo algo que de 

interesse da comunidade local e que também atraísse outros artista, turistas e 

pessoas interessadas pela experiência. 

O principal objetivo deles é levar cultura e arte para a cidade, através de 

intervenções, palestras e outras atividades, com destaque para o grafite e para a 

pintura em telas e paredes. O intuito é possibilitar uma interação com a arte e levar 

iniciativas culturais que possam movimentar os bairros de Salvador. 

Com o tempo, a forma de atuar mudou junto com a forma de ver e entender 

o papel deles na comunidade. Atualmente possuem uma casa de apoio. Ele relata 

que muitas atividades foram realizadas na comunidade, e que muitos visitantes e 

turistas de todo o mundo visitavam o local, mas a comunidade não prestigiava ou 

usufruía. E esta não era a pretensão deles, principalmente por viverem lá e fazerem 

parte da comunidade. Atualmente o MUSAS está passando por um novo momento, 

de revisão de objetivos no intuito de expansão e itinerância de suas atividades. Para 

Julio, o MUSAS incorpora o “papel polinizador” da arte contemporânea, que ocupa 

todos os espaços e acontece em qualquer lugar. 
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Das ações realizadas pelo projeto, podem ser citados os mutirões de 

grafite, são aqueles que acontecem recorrentemente ao longo do ano e que não 

envolve apenas o MUSAS, mas vários outros, organizados de forma espontânea. 

Julio explica que os grafiteiros são todos de bairros periféricos, e cita: 

Massaranduba, Uruguai, Pedra Furada, Ribeira, Liberdade, Castelo Branco e Piripiri, 

comentando que esses bairros muitas vezes são tema de notícias na televisão por 

seus problemas com crime e violência. Mas quando era combinado um mutirão, 

todos os grafiteiros saíam de seus bairros para visitar o outro, e pintavam tudo o que 

podiam ao redor. E assim, pintaram muitos locais ao longo de 20 anos. 

O Papel Noel Desordeiro (Figura 46) surgiu a partir de um desejo do Prisk 

de doar presentes, porque quando ele era pequeno havia uma espécie de rodízio de 

quem ganhava presente em cada Natal. Há anos atrás ele começou a convocar os 

amigos grafiteiro e a pedir apoio a rede. Os presentes são distribuídos a crianças 

dos locais em que eles costumam frequentar para realizar mutirões. Uma ação que, 

a princípio, não está relacionada com a pintura, mas que foi possibilitada pela ação 

do coletivo que se estabeleceu através do grafite. Em 2016 foram mais de 2000 mil 

brinquedos distribuídos. 

 
Figura 46 – Papai Noel Desordeiro 

 
Fonte: MUSAS (2017). 
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O grupo também já ministou oficinas em algumas escolas públicas e 

estaduais pelo Projeto Mais Grafite, do Governo do Estado em que falaram sobre a 

arte urbana e o grafite. O Julio explica que o mais importante foi o contato direto com 

os estudantes, o que permitiu “[...] surpreender com o nível dos debates e ideias 

ótimas”.  

A Festa da Sereia (Figura 47), que em 2018 completa 5 anos, incluirá, entre 

outras atividades, uma mostra de filmes em homenagem aos pescadores, exposição 

fotográficas, mutirão de grafite e celebração com entrega de presente ecológico. 

Todo evento é organizado de modo colaborativo, e as pessoas são incentivadas a 

contribuir da maneira que for possível. O evento envolve preservação da cultura, 

promove a economia da comunidade devido ao volume de visitantes que participam 

e consomem os produtos produzidos em função do evento ou não. 

 

Figura 47 – Divulgação do 5o Sereia do Solar 

 
Fonte: MUSAS (2018). 

 

O MUSAS tentou por iniciativa própria pintar toda a comunidade do Solar, 

quem chega lá poderá ver muitas casas pintadas, e muitos desenhos grafitados, 

mas por não disporem de recursos suficientes não deram continuidade. As ações 

feitas pelo MUSAS, ao agir localmente em suas comunidades (premissa 01), 
tentam fazer com que o lugar seja agradável, mas ao mesmo tempo Julio reflete “[...] 

5 milímetros de grafite e spray vai mudar algo na comunidade? Mas eu vou 
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continuar fazendo quero homenagear uma senhora, um pescador e continuar 

tentando.” E completa afirmando que a arte mexe com as pessoas das mais 

diferentes formas, e a rede de grafite é mundial, sendo o MUSAS conhecido no 

mundo todo pela sua atuação na comunidade. 
Com a instalação do MUSAS na comunidade, o número de frequentadores 

foi aumentado, as atividades realizadas no local, os mutirões, tudo isso contribuiu 

para que surgissem novas oportunidades, aquecendo a economia local e os 
pequenos negócios (premissa 02). Para Julio, não há esse olhar se o grafite 

favoreceu os pequenos negócios, ele diz que os grafiteiros são como os pescadores, 

cada um tem um papel e promove mudanças.  Ainda assim, declara que sempre 

vêm pessoas para conhecer o local por conta do MUSAS, e acabam consumindo 

uma água, uma cerveja ou um almoço no Restaurante de Dona Suzana, cita como 

exemplo (Figura 48).  

 
Figura 48 – RéRestaurante de Dona Suzana 

 
Fonte: MUSAS (2015). 

 

O MUSAS atualmente é composto pelo Julio, Bigode, Prisk e Questão, Julio 

fala “[...] somos nós quatro; e um milhão de pessoas que passam e colaboram”, 

descreve ao explicar que atuam de modo coletivo e colaborativo (premissa 09). 
De modo informal e espontâneo. E nas palavras de Julio: “A favela, a comunidade é 

uma casa com vários quartos, não é minha essa frase é de alguém. E se você 
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procurar, você é prima de quem? Você é prima de todo mundo. Tem três famílias.” 

Com isso, Julio explica como funciona a colaboração na comunidade, seja em apoio 

pessoal mútuo ou para a realização de um evento. As pessoas vão se 

disponibilizando a colaborar, então alguém fica responsável por fazer o cartaz, outro 

pela logística, por organizar as atividades, arrecadar os recursos necessários. 

Em relação ao design, Julio explica que Bigode é designer, mas quem 

produz uma série de materiais para divulgação é ele, mesmo utilizando aplicativos 

de celular, e que decidiram se comunicar de forma simples e direta (Figura 49). A 

marca do projeto faz uma associação direta aos arcos que foi o primeiro local que 

eles grafitaram na comunidade do Solar do Unhão. 

 
Figura 49 – Divulgação do Pérolas para Sereia 

 
Fonte: MUSAS (2018). 

 

Atualmente utilizam o aplicativo Instagram como principal recurso de 

comunicação das ações do MUSAS, mas que isso nem sempre é algo positivo, e 

cita como exemplo: que ao realizarem a campanha do Papai Noel Desordeiro, e ao 

fazer uma postagem pedindo doação de água, ou transporte, haviam muitas 
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curtidas, mas que a doação efetiva não ocorria. O projeto também possui um site 

que foi criado na plataforma wordpress.  

Julio explica que não deseja que pessoas frequentem a comunidade por 

algum interesse, ou por pesquisas. Que vários casos já aconteceram de pessoas 

que chegaram lá, filmaram, entrevistaram, tiraram fotos, moraram lá por um período, 

mas nada deram em troca à comunidade ao final. Pelas frustações já ocorridas, 

atualmente eles decidiram explicar à todas as pessoas que tenham algum interesse 

na comunidade e no MUSAS, a importância de oferecer uma contrapartida como 

resultado do trabalho de pesquisa. 

Por fim, Julio revela que o desejo é que a comunidade receba muitos 

turistas, que gerem muitos negócios, que haja um centro cultural, continuidade e 

ampliação das festas, uma biblioteca, implantação da coleta seletiva, mas que tudo 

seja realizado pela própria comunidade. Ele, mesmo morando na comunidade há 

sete anos, se vê como uma pessoa de fora, mas não deseja que com o aumento da 

visibilidade sobre a comunidade estimule investidores a ocupar o local e reduzir as 

oportunidades para os próprios moradores.   

 

4.2.9 Nossa Casa Colaborativa 
 

 
 

Camila Godinho se graduou em administração, fez especialização em 

educação ambiental e fez parte de um grupo voltado para a liderança para mudança 

climática. Considera-se uma gestora social, ambiental e atua especialmente com 



122 
 
 

projetos socioambientais, realizando conexões e articulações de rede. A Laura 

Gurgel se formou em comunicação social com ênfase em publicidade e propaganda, 

fez um MBA em marketing, e se declara empreendedora social e articuladora. 

Ambas, integrantes da empresa SER – ONG socioambiental, são membros 

fundadores e ocupantes da Nossa Casa Colaborativa, localizada no Rio Vermelho. 

Segundo Camila, a ideia surgiu entre 2014 e 2015, por conta de projetos da 

SER que demandaram espaço para receber e acolher pessoas que vinham de 

cidades do interior para realizar alguma atividade, trabalho ou com algum 

compromisso em Salvador. Nessa mesma época, elas estavam em contato com 

experiências em Porto Alegre, a Casa Liberdade, inaugurada em 2011 e 

considerada a precursora das casas colaborativas de empreendedores no Brasil, e 

no Rio de Janeiro, com a Goma, que é uma rede de empreendedores que atua com 

inovação social, economia criativa e design sustentável. Essas experiências as 

motivaram a realizar algo semelhante aqui em Salvador e a partir daí começaram o 

processo de ideação sobre qual o melhor modelo poderia ser implementado aqui. 

Após algumas articulações e contatos, o Instituto Sabin, com o qual já 

mantinham um relacionamento, relatou que estavam interessados em apoiar duas 

casas para inovação social no Brasil, sendo fundamental para que a ideia se 

tornasse realidade, que tivesse a gratuidade parcial como norma, para que desta 

forma uma cultura de colaboração pudesse ser criada. O Instituto Sabin financiou a 

Casa por um ano, e a SER também fez um aporte inicial para que a casa escolhida 

passasse pela reforma necessária. 

Camila e Laura explicam que desde que a casa foi aberta, passou por três 

momentos, isto é, três formatos operacionais. Inicialmente foi feito um edital para 

empresas, coletivos, iniciativas diversas, com ou sem CNPJ, que atuassem com o 

foco em impacto positivo para a cidade de Salvador. Foram 41 inscrições e 20 

iniciativas selecionadas. Com isso, se deu a organização do funcionamento da casa, 

com as atividades, tarefas e trabalhos para seu funcionamento no modelo 

colaborativo, que envolveria a limpeza, compra de material, atendimento telefônico, 

recepção, entre outros. Após um mês de funcionamento, restaram apenas três 

organizações. 

Entre outros fatores, Camila acredita que no momento em que tais iniciativas 

entenderam que era delas a responsabilidade, que precisavam se envolver com a 

gestão, a limpeza e o funcionamento da casa, começaram, aos poucos, a desistir, 
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mesmo que a permanência fosse gratuita. Foi assim, na prática, que perceberam 

que as pessoas querem pagar para ter determinadas comodidades, e que a cultura 

da colaboração estava num processo inicial de construção, mesmo que o 

planejamento tenha sido construído de forma participativa e colaborativa com as 

pessoas que foram selecionadas no edital. 

Apesar da evasão dos projetos, elas destacam outros importantes processos 

de colaboração que aconteceram ao longo deste primeiro momento, como 

financiamento colaborativo, doação de tinta, mesas, cadeiras, jardinagem, e de 

tempo para auxiliar na reforma. 

“O desejo era de ter um espaço de confiança, e esta identidade está muito 

fortalecida. Isso a gente nunca abriu mão” afirma a Camila que explica as pessoas 

que assinam o termo de adesão recebem, simbolicamente, uma cópia da chave da 

casa, e este fato sensibiliza muitos dos participantes que se veem parte da 

comunidade e percebem a responsabilidade que existe em fazer parte disto. E 

Laura, traz um outro exemplo sobre a confiança, com a venda dos brownies, todos 

ficavam disponíveis para que as pessoas pegassem e deixassem o dinheiro numa 

caixinha, sendo posteriormente recolhido e contabilizado pela empreendedora. 

O segundo momento da Nossa aconteceu a partir de uma rede de pessoas 

que se identificavam com a casa e desejavam fazer parte. A forma de funcionar 

ganhou mais organização e um método melhor estruturado. Nesse formato também 

não havia remuneração envolvida, mas todos precisavam assinar um termo 

declarando claramente as contrapartidas que se comprometeriam a oferecer à casa 

a partir do que elas sinalizavam que estavam dispostas. Poderia ser oferecer 

material de limpeza, cortar a grama, criar o site, produzir conteúdo, aquilo com o que 

a pessoa se comprometesse era registrado no termo. E assim, muitas coisas 

aconteceram. 

Do grupo de pessoas que passaram a ocupar a casa surgiram atividades 

coletivas e colaborativas, como o Desopilaokê, que é o happy hour integrativo do 

grupo, o bibliotreco, que é um projeto de compartilhamento de utensílios domésticos, 

equipamentos e outros objetos, e o #OcupaNossa, evento aberto ao público, que 

promove uma diversidade de atividades de lazer e educação, realizado 

completamente de forma colaborativa. 

Foi no final de 2016, quando a parceria com a Sabin finalizou, que o terceiro 

momento se iniciou, quando um valor simbólico em relação à prática de mercado 
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precisou ser estabelecido. Com isso um relatório financeiro é apresentado no quadro 

da transparência, explica Camila. A Casa, em outubro de 2017, estava se 

encaminhando para a quarta fase, na qual será lançada uma campanha de 

financiamento coletivo recorrente na plataforma de crownfunding Benfeitoria, de 

maneira que tanto os ocupantes quanto outras pessoas que apenas apoiam a 

iniciativa poderão colaborar. 

Este quarto momento, de acordo com Camila, é resultado de um 

amadurecimento, que as pessoas, de alguma forma, já estão entendendo o que é, e 

que o reflexo desse amadurecimento é pela economia circulando dentro da casa, 

entre os membros da casa, dos projetos que um traz para o outro. Fazer parte da 

Nossa passou a ser proveitoso, por conta dessa rede que circula, do fluxo de 

pessoas e projetos e dos negócios que surgem por fazer parte dela. 

Para Laura, a criatividade é um elemento presente constantemente na casa, 

ela argumenta que a falta de recursos é um dos fatores para que a criatividade seja 

amplamente explorada, que quando não se tem dinheiro é necessário criar com as 

ferramentas e os recursos humanos disponíveis. Ela acredita que a criatividade é 

imprescindível para a sobrevivência da casa, que a casa não existiria sem a 

criatividade. Do montar um móvel, do balanço feito de pallet, o escorredor de pratos 

e utensílios na cozinha que é feito de uma cesta de compras de supermercado. “A 

criatividade está em todos os ambientes da casa”, defende. 

A iniciativa computou o números de 70 organizações beneficiadas, 20 

organizações com residência fixa, mais de 100 eventos realizados, uma 

demonstração de como agem de acordo com a premissa 02: fomenta a economia 
local e os pequenos negócios.  Eles também promovem a seleção de empresas 

para ocuparem a casa sem a cobrança de taxas, tornando viável e acessível para os 

negócios que se encontram em estado incipiente. Também organizam feiras com o 

objetivo de promover pequenos negócios que trabalhem com moda, artesanato, arte, 

gastronomia e afins, além de incentivar a constituição de um espaço colaborativo 

com atividades integrativas e ambiência favorável às conexões e trocas entre os 

ocupantes e a comunidade que se relaciona com a Nossa. 

O desejo de criar uma cultura a partir de novos modelos de economia fica 

claro quando Camila declara que “A gente está construindo outras formas de 

economia. Estamos construindo outros modelos[...]” E Laura completa falando que 

“uma rede gigantesca de pessoas que trabalham com novas economias e acreditam 
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nisso, e estão se movimentando para isso e essa rede tem crescido, para que o 

capitalismo, não seja a única opção dentro do ambiente em que vivemos”. Além de 

terem lançado a Campanha do crownfunding na plataforma Benfeitoria, onde as 

pessoas de todas as partes podem contribuir financeiramente, também praticam a 

política do “pague quanto puder e quiser”, estimulam trocas de serviços entre os 

participantes, e aceitam pagamento através de trabalhos voltados a atividades de 

manutenção da casa, que vão desde a criação do site até cortar a grama, como elas 

exemplificam. 

A existência da casa se fundamenta especialmente pela iniciativa e apoio 

mútuo dos ocupantes e entusiastas da casa, um estímulo a agir de modo coletivo 
e colaborativo (premissa 09). Ainda que eles tenham passado por várias fases, é 

possível observar que a atuação em conjunto em prol de criar este espaço é o que 

favorece sua existência. Os eventos são organizados de modo coletivo e 

colaborativo, onde as atividades são assumidas voluntariamente pelos interessados. 

As decisões sobre a gestão da casa são tomadas pelos ocupantes no que eles 

chamam de “reunião de condomínio”, foi criado o banco de objetos, denominado 

bibliotreco, como descrito anteriormente.  

Ao caminhar pela casa, em todos os espaços há uma expressão artística, 

“[...] todas as artes que foram feitas têm o significado e traduzem o que a gente 

acredita dentro da casa.” declara Camila. O desejo era que a casa possuísse um ar 

criativo, e se demonstrasse um espaço aberto para a manifestação dessa 

criatividade, sendo uma fonte de inspiração. Foi utilizado o grafite, a pintura, os 

lambe-lambes, e outros elementos de decoração, sendo convidados artistas e 

designers para criar essa atmosfera na casa. 

Um caça-palavras (Figura 50) gigante foi criado em uma das salas que ao 

final revelava palavras como: colaboração, empatia, integração.  

Laura conta que o muro de lambe-lambe (Figura 51) da fachada da casa chama 

tanta atenção, que as pessoas tiram fotos, e que teve até uma escola que veio 

visitar a casa de Jorge Amado, e aí os alunos fizeram um muro igual e depois 

compartilharam dizendo que haviam se inspirado na Nossa. Ela explica que foi 
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pensado daquele jeito intencionalmente, baseado na ideia da geodésia21,  e que traz 

o significado de rede.  

 
Figura 50 – Caça-palavras completo! 

 
Fonte: Nossa Casa Colaborativa (2017). 

 

 

Figura 51 – Fachada de lambe-lambe da Nossa 

 
Fonte: Nossa Casa Colaborativa (2017).  

 

                                            
 
21 Geodésia é a ciência que se ocupa da determinação da forma, das dimensões e do campo de 

gravidade da Terra (IBGE, 2018). 
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Para elas, através da arte, também é possível traduzir os valores e as 

crenças, como está registrado seja na parede preta com o Tetris (Figura 52) onde se 

lê “Tetris me ensinou que quando você tenta se encaixar você desaparece”,  ou na 

parede do espaço de convivência no fundo da casa onde está escrito: colaborar, 

criar e inspirar (Figura 53). Nas palavras de Laura “você joga os valores da casa 

numa parede gigantesca, linda e as pessoas tiram fotos. É nisso que eu acho que a 

arte e o design ajudam”, se referindo à possibilidade de a arte sensibilizar as 

pessoas, provocar e promover questionamentos, trazendo uma reflexão. 

 

Figura 52 – Parede negra com Tetris  

 
Fonte: Nossa Casa Colaborativa (2017).  

 
Figura 53 – Colaborar, criar e inspirar 

 
Fonte: Nossa Casa Colaborativa (2017).  
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Em relação ao design, Camila e Laura explicam que a marca da Nossa foi 

elaborada por Ari, designer gráfico, a quem elas chamam de “guardião da casa”, 

porque sempre apostou na ideia e se disponibilizou a todo o tempo fazer com que 

desse certo. Atualmente, ele e o Felipe, que é publicitário e também atua como 

designer gráfico, trabalham à frente da gestão da casa, e são eles que criam todas 

as peças gráficas que são divulgadas nas redes sociais – Facebook e Instagram –, o 

que traz incentivo e motivação para o grupo, de acordo com Laura (Figura 54).  

 
Figura 54 – Capa do Facebook 

 
Fonte: Nossa Casa Colaborativa (2017).  

 

Camila diz que a comunicação é a grande ferramenta para difundir essas 

novas economias, pois quando bem-feita se diferencia do mar de informação ao qual 

as pessoas atualmente estão expostas, e complementa: “[...] a gente atua em 

comunidade, no desenvolvimento local, mobilização social é nítido que a gente 

precisa ter um design voltado para esse público, para que as coisas fiquem digeridas 

e entendíveis.” 

Além desses elementos, a Nossa também possui um site que foi produzido 

através de um processo de colaboração entre a casa e o designer Elvio, que é um 

dos ocupantes. E tem os copos personalizados que são utilizados para a campanha 

de redução de descartáveis (Figura 55), reflexo dos ocupantes da Casa sempre 

buscarem por práticas ambientalmente responsáveis. 
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Figura 55 – Copos reutilizáveis 

 
Fonte: Nossa Casa Colaborativa (2017).  

 

Camila também relata que já utilizaram a metodologia do design thinking e 

algumas ferramentas de gestão de projetos sociais são utilizados, mas também 

acreditam muito na fluidez e na naturalidade do processo de gestão colaborativa, e 

que tudo se torna um experimento. Reconhece que o grupo tem começado a avaliar 

os resultados alcançados e a necessidade de projetar o negócio com metas mais 

definidas e que colabore para a “sobrevivência financeira” ainda que a Casa não 

tenha fins lucrativos. 

 

4.2.10 Quabales 
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O Quabales (Figura 56) é um projeto socioeducativo cultural com sede no 

bairro do Nordeste de Amaralina. Idealizado pelo multi-instrumentista, compositor, 

produtor e performer Marivaldo dos Santos. O som do grupo promove a fusão entre 

a percussão baiana e a linguagem do aclamado Stomp – grupo de Nova Iorque que 

realiza performances percussivas a partir de objetos como vassoras, tampas, 

baldes, caixas de fósforo, lixeiras – o qual Marivaldo é integrante. Marivaldo morou 

no Nordeste de Amaralina até seus 14 anos, para morar no Garcia, e em seguida ir 

morar no fora do país, a convite de sua irmã.  

 

Figura 56 – Aula do Quabales

 
Fonte: Quabales (2014). 

 

Em 2012, numa de suas viagens ao Brasil ele decidiu organizar de modo 

informal um encontro com as pessoas do Nordeste de Amaralina para tocar 

percussão, e distribui alguns flyers pelo bairro. Quando chegou o dia, ele diz que 

havia algo próximo a 100 jovens e crianças, para a sua surpresa. E então percebeu 

que havia uma necessidade de realizar algo no bairro. E então, promoveu uma 

semana de workshop sobre esse estilo de percussão, influenciada pelo Stomp. 

A partir deste momento, ele foi em busca de um espaço para 

hospedar/acomodar o projeto. Ele conta que o local atual, onde anteriormente, 

abrigava a escola de capoeira de Mestre Pastinha, personalidade importante para a 

história da capoeira – foi morador do Nordeste de Amaralina, e o seu pai, mestre de 

obras, fazia capoeira com ele também e ajudou a construiu aquele espaço. Isso foi 

um grande motivador para que Marivaldo assumisse o espaço, inclusive realizasse a 
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reforma necessária, utilizando recursos pessoais. Foi aí que realmente começou o 

Quabales. 

No início, o grupo que é composto em sua maioria de homens, tinha uma 

forte influência musical do pagode, Timbalada e Olodum e outros sons típicos da 

Bahia. Aos poucos Marivaldo foi apresentando um outro estilo, uma outra vertente 

artística, e assim eles foram assimilando as novas referências, e entenderam os 

ensinamentos de Marivaldo. Ele conta que era bastante desafiador, pois ele continua 

morando em Nova York, vem em média uma vez ao mês ao Brasil, pois precisa 

manter o entusiasmo dos participantes, contando com o apoio de dois professores 

que eram orientados por ele. E quando chegava fazia todos os ajustes necessários. 

Aos poucos o projeto começou a crescer, junto com a crescente demanda 

de crianças e jovens interessados, sendo a primeira apresentação realizada no 

carnaval de bairro, no Nordeste de Amaralina. O projeto conta com um grupo que se 

beneficia do trabalho social, e um segundo grupo, que é preparado para realizar 

shows. Marivaldo conta que no Quabales não existe um líder, tem apenas ele que é 

o idealizador, e o grupo se organiza e mantém o respeito entre eles mesmos. Eles 

aprenderam a como tocar, cantar, e cada um tem sua responsabilidade no grupo e 

se organizam para fazer acontecer, de uma maneira mais profissional. 

Marivaldo realiza seu trabalho com o desejo de promover a transformação 

através de um processo educativo, para ele a educação é o caminho para aumentar 

as oportunidades e a transformação social. Por isso ele estimula que o grupo tenha 

uma atitude autônoma, fazendo eles entenderem que o Quabales é uma 

responsabilidade deles, e que eles precisam cuidar do próprio projeto. Em suas 

palavras:  

 
A primeira coisa é a postura da pessoa, isso tem que mudar. A educação de como 
falar e como escutar. Hoje em dia os jovens são difíceis de escutar, então a 
educação vem primeiro e depois você dá as ferramentas. Você mostra as 
ferramentas, esse é o futuro de hoje. (Marivaldo) 

 

Ele fica atento às habilidades de cada um dos participantes, observando que 

tem aqueles com maior afinidade com a tecnologia, aqueles que têm interesse por 

teatro, ou se expressam melhor na dança. E caso um dos jovens manifeste o 

interesse por algo que não é oferecido pelo Quabales, Marivaldo busca viabilizar de 

uma outra maneira.  
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Já foram oferecidas aulas de violão, canto, teoria musical, e toda a agenda 

de atividades vai sendo construída a partir do que o grupo demonstra interesse e 

que esteja associado com a proposta da iniciativa, e assim várias coisas vão sendo 

experimentadas, algumas dão certo e permanecem e outras são descontinuadas. 

Apesar de realizarem shows com regularidade, muitos não são 

remunerados, e mesmo tendo recebido apoio de diversas maneiras, o projeto se 

mantém pelo investimento pessoal, explica Marivaldo. Ele afirma que não tem como 

proporcionar mais para o projeto do que os atuais esforços, e mesmo 

compreendendo a complexidade e as dificuldades do bairro, ainda assim, mais de 

60 jovens já fizeram parte do Quabales. Alguns entraram com mais de 20 anos, e 

haviam deixado a faculdade, pois precisavam trabalhar, e no projeto descobrem 

novas possibilidades. 

O diferencial do projeto não é somente trabalhar ou “aprender música e arte” 

em sua forma mais essencial. Ele vai além: a cultura, a educação e a preocupação 

com o social são os alicerces, colocados como objetivo primário de todas as ações 

concebidas, como pode ser observado a partir da entrevista com Marivaldo. O fato 
de agir localmente em sua comunidade (premissa 01), fez o Quabales se tornar 

uma referência positiva do Nordeste de Amaralina, e esta associação é estimulada e 

reforçada a todo o tempo junto ao grupo, e também referenciado nos shows e onde 

quer que estejam, segundo Marivaldo. Esse fato se deve por Marivaldo compreender 

que é importante valorizar as origens, nossas identidades. 

Marivaldo se diz triste todas as vezes em que via na televisão notícias 

negativas do bairro, e que apesar de sempre serem esse tipo de reportagem, o 

bairro é como qualquer outro lugar, tanto tem coisas negativas como positivas. Com 

o trabalho, e suas articulações, rapidamente foi despertado o interesse na mídia 

local e assim uma nova associação passou a ser feita no bairro. Marivaldo conta a 

história de um jornalista que o agradeceu por poder voltar ao bairro para falar de um 

projeto tão interessante como o Quabales. O projeto também tem esse propósito de 

representação de um bairro que é enorme, atuando junto aos jovens, criando 

perspectivas e possibilidades através da música e da educação. Segundo Marivaldo 

“[...] para essa galera da comunidade, é como se fosse uma esperança, né!?” uma 

demonstração de como o projeto promove a diversidade, a inclusão e a justiça 
social (premissa 03). 
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No que se refere a agir para estimular a criatividade e o otimismo da 
comunidade (premissa 04), para Marivaldo, tanto a criatividade quanto o otimismo 

estão associados à educação, e ela é a “chave de tudo”. Ele explica que com a 

educação é possível adquirir conhecimentos e assim ampliar as possibilidades das 

pessoas reconhecerem e utilizarem seus potenciais, e dessa maneira melhorar as 

perspectivas de vida de um jovem, e isso repercute de forma positiva em toda a 

comunidade, pois este jovem transforma-se em um agente multiplicador de 

conhecimento e torna-se apto a iniciar outras ações culturais no futuro.  
A música, enquanto uma expressão artística, é o alicerce para a 

existência do Quabales.  Marivaldo faz a comparação das aulas do Quabales com 

uma aula de capoeira, fazendo uma analogia quanto à disciplina, à organização, e 

aos processos de aprendizagem, e através das aulas entende que é possível 

proporcionar a educação por meio da cultura, de maneira que essa experiência 

possa ser um caminho a ser seguido pelos jovens que dela participam. Ele explica o 

entusiasmo que os alunos demonstram cada vez que recebem algum visitante, seja 

local ou estrangeiro, e se apresentam com o prazer de fazer parte do grupo. 

Marivaldo diz que o que é feito é algo muito simples, mas que ajuda na 

transformação da realidade dos jovens do Nordeste de Amaralina. Vale ressaltar a 

produção de audiovisual, que em sua maioria é criado, produzido e dirigido pelo 

Marivaldo, com apoio de outros profissionais (Figura 57), e disponibilizados no canal 

do Quabales no Youtube. 

 

Figura 57 – Cena do Clipe Cabeça aos Pés 

 
  Fonte: Quabales (2017).  
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Apesar de toda a sua dedicação nestes seis anos de trabalho, Marivaldo 

acredita que é apenas uma pequena contribuição diante do trabalho que precisa ser 

feito e declara: “Mas você só consegue fazer um pouco, né?! Do que realmente tem 

que ser feito dentro de um bairro grande, uma estrutura meio complicada.” (Figura 

58) 
 

Figura 58 – Alunos do Quabales 

 
Fonte: Quabales (2016). 

 

A presença do design no projeto começa pelo próprio nome que foi criado 

por Marivaldo, que é também o nome do instrumento percussivo desenvolvido e 

produzido pelo Marivaldo. A marca foi criada por um amigo que é fotógrafo, e 

segundo Marivaldo, é importante para criar toda a identidade do projeto, a 

comunicação gráfica e a divulgação. O projeto também conta com o site, com as 

camisas e instrumentos padronizados.  
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4.2.11 Quintal das Crianças 
 

 
 

André Garcez é formado em psicologia, e teve seu interesse pela psicologia 

educacional despertado ainda durante a sua graduação, o que o motivou a ampliar 

seu conhecimento na sociologia, para compreender a história da escola, como é que 

a escola surgiu, como funcionava, como evoluiu, vindo a descobrir que, 

anteriormente, as crianças aprendiam misturadas com os adultos sem necessidade 

de separação. Estes estudos o levaram a concluir que no processo da escolarização 

onde as famílias depositavam essa responsabilidade para as escolas, não se tratava 

apenas da sua importância na formação educacional, mas também emocional.  

Antes de fundar o Quintal das Crianças, André trabalhou em algumas 

escolas públicas e particulares tradicionais, até que decidiu viajar para conhecer 

novas experiências, visitando a Escola da Ponte (Portugal) e o Projeto Âncora 

(Cotia/SP). Mas foi quando visitou a Escola Inkiri (Piracanga/Ba) e conheceu a 

denominada Escola Viva, modelo educacional criado pela uruguaia Ivana Jauregui 

que se sentiu motivado a atuar na área de modo mais efetivo.  

André explica que Piracanga, uma comunidade e ecovila, tem diversas 

frentes como permacultura, cursos e a escola. Ao entrar em contato com a escola, 

ele reconheceu que era uma escola com a qual sempre sonhou e nunca imaginou 

que pudesse existir, fala citando as palavras que Rubem Alves usou quando visitou 

a Escola da Ponte. Após passar seis meses em Piracanga e ter voluntariado na 
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Inkiri, ele retornou a Salvador com a ideia de proporcionar a experiência que ele 

viveu a outras crianças. 

Em 2014 ele se estabeleceu na Casa Sol Dourado, uma casa compartilhada 

com outros amigos que tinham outros projetos, em Patamares. A proposta era ser 

uma comunidade urbana com o objetivo de cada um apoiar a realização do sonho 

do outro e fomentar os projetos. E foi aí que surgiu o Quintal das Crianças, e 

permaneceu por um ano e meio. Da Casa do Sol Dourado, o Quintal das Crianças 

foi para a Casa Amarela, um espaço de permacultura urbana, onde ficou por dois 

anos, e no final de 2017 veio a adquirir a própria sede (Figura 59), pela possibilidade 

de ampliar a atuação. Para tornar possível essa nova sede, eles fizeram um 

crowndfunding, isto é, um financiamento coletivo, através da plataforma Benfeitoria, 

conseguindo arrecadar parte do recurso necessário. 

 

Figura 59 – Reunião de Pais 

 
Fonte: Quintal das Crianças (2017). 

 

A proposta de trabalho do Quintal das Crianças é fundamentada na 

chamada educação viva, a mesma da Escola Inkiri, e foi desenhada por Ivana 

Jauregui. O princípio que rege este modelo é que tudo está em movimento e 

transformação, de modo que as regras vão se modificando à medida que já não 
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satisfazem mais as crianças, as famílias e os guardiões, como são chamados os 

profissionais que atuam no Quintal das Crianças. 

O Quintal das Crianças funciona de várias maneiras. Tem berçário, sala de 

arte, sala de música, brincadeiras ao ar livre, um acervo de jogos, brinquedos, 

balanços, cama elástica, e a criança fica livre para decidir o que fazer, com o intuito 

de que experimentem a autonomia e a capacidade criativa, sempre respaldada por 

regras e limites simples, mas que favoreçam o respeito, as individualidades e a 

convivência em grupo, a organização e a limpeza, a harmonia do ambiente e a 

conservação do patrimônio.  

Sempre acompanhadas dos guardiões, que dão o apoio quando este é 

demandado pela criança, foi criada uma dinâmica que favoreça a autonomia, a 

confiança e a compreensão de que as atitudes têm consequências, respeitando o 

fato que cada uma em seu tempo, “[...] para que a criança possa descobrir o mundo 

com segurança e responsabilidade, e assim, exerça plena e naturalmente a própria 

expressão” fala André. 

Para o Quintal das Crianças (Figura 60), o estímulo à criatividade 
(premissa 04) está diretamente relacionado à autonomia, sendo difícil separar o 

conceito de criatividade e autonomia pelas infinitas possibilidades que provocam. 

André explica que a criatividade tem a ver com a originalidade, com o ser original e 

de construir o seu próprio caminho no momento em que está criando os próprios 

problemas, os próprios caminhos e criando as próprias soluções, e declara que 

“desta forma a criatividade é tão infinita quanto a originalidade de cada criança, com 

a descoberta do seu próprio caminho”. 

O estímulo à aprendizagem livre e à autonomia (premissa 07) pode ser 

associado ao fato de que no Quintal das Crianças não existe uma relação de 

autoridade do adulto para com a criança, em que o adulto sabe o que a criança 

precisa aprender, para uma relação mais “horizontal”, isto é, existem os papéis 

diferentes de modo que a criança fique livre para manifestar seus desejos e 

necessidades e construir a sua própria aprendizagem. É a criança que direciona o 

processo de ensino-aprendizagem, nas palavras do André isto quer dizer que “[...] a 

gente dá um toquinho e a criança flui, a gente não dá pronto. A gente dá uma 

ajudinha mínima possível e a criança deslancha”.  
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Figura 60 – Quintal das Crianças 

 
Fonte: Quintal das Crianças (2017). 

 
Isso é possível, pois o fundamento da educação viva traz regras e limites. 

Cada espaço de brincadeira é delimitado, pode brincar respeitando, a comida fica 

acessível e eles podem comer quando quiserem, desde que seja no refeitório, há um 

local que pode brincar de bola na área externa. Como é multi-idade as crianças 

aprendem a lidar com as diferenças, isto é, tudo tem um lugar de fazer e eles vão 

compreendendo e aprendendo o que é autonomia. André explica que auxiliando as 

crianças a se tornarem verdadeiramente autônomas elas vão transformar a 

sociedade, vão saber o que elas querem para elas mesmas, elas vão saber buscar e 

transitar entre os diferentes espaços, nas diferentes culturas e de forma respeitosa 

(Figura 61). 

O Quintal das Crianças também promove esse contato com a natureza 
(premissa 10). A casa conta com uma área externa com árvores e plantas, onde é 

possível que a criança brinque ao ar livre. Essa relação com a natureza faz parte do 

processo de constituição da autonomia da criança, e segundo André: 

 
O contato com a natureza é importante porque a natureza é viva, e a criança estando 
em contato com a natureza essa vivacidade é refletida dentro dela. Se ela fica só 
entre quatro paredes onde o máximo que muda é a luminosidade e o ar que entra é 
mais forte ou mais fraco só, é muito pouca vida para ela. Então, aquela vida dentro 
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dela que é grandona vai diminuindo, mas se ela fica na natureza ela já é vidona e aí 
vai só preservando. (André) 

 
Figura 61 – Varanda da casa 

 
Fonte: Quintal das Crianças (2017). 

 

Para André, a autonomia não é algo que a criança já nasce com, de modo 

que para estabelecer uma relação harmoniosa com os outros e com a natureza elas 

precisam aprender a como fazer isso, tudo é muito novo para elas, então o Quintal 

das Crianças se propõe a ajuda-las a descobrir que elas têm isso, mas que não 

sabem como fazer.  

No Quintal das Crianças tem um quarto reservado para música, outro 

voltado para artes visuais, e pela casa é possível ver cordas para as expressões 

corporais, mas de acordo com André a criança não separa os conhecimentos e 

explica que:  

 
[...] ela não classifica o que é arte, o que é música, o que é areia, o que é tecido. 
Para ela é tudo experimento, tudo possibilidade de criação. O olhar dela sempre 
artístico, tudo é arte para ela. A gente vive na poluição artística, de imagem, de 
estímulos, de complexidade, e a criança ensina para gente que a arte, o mundo é 
algo mais simples. (André) 

 

O papel da arte nos espaços preparados para as crianças é associado ao 

espaço estar limpo, arrumado, categorizado e harmônico atraindo a criança no 

espaço, se o espaço está com aspecto abandonado, sujo, com objetos faltando e 

quebrados, a criança não vai, declara André. 
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Na entrada da casa existe um armário onde as crianças podem guardar 

seus pertences, e em cada um deles tem uma placa decorativa contendo o nome da 

criança. Os diversos elementos, a decoração, tem elementos lúdicos e coloridos, 

tornando o ambiente estimulante e favorável à criatividade.  

No que se refere ao design, a marca foi elaborada por um designer com 

todo o envolvimento do Quintal das Crianças, para garantir que o resultado 

representasse claramente a proposta. André explica que a marca tem uma árvore 

onde o tronco tem um pé pisando na terra, uma maneira de associar a ideia da raiz 

sólida com a tenra idade, isto é preparar a base das crianças. 

Ainda quando estavam na Casa Amarela, o projeto fez Dragão Dream 
juntamente com os pais, para que houvesse uma construção colaborativa de 

objetivos e que as responsabilidades pudessem ser compartilhadas, tendo sido 

apoiado durante um período na comunicação, no financeiro e no operacional. 

André explica que existe um cuidado em relação ao que se refere à 

comunicação, pois não há o desejo de fazer de forma incoerente com o propósito do 

Quintal. Ele entende que o Facebook e o Instagram ajudam a dar visibilidade e a 

aumentar o conhecimento e o interesse por parte do público. E conta que nunca 

contrataram um designer, mas uma das mães se disponibilizou a criar peças para 

divulgação nas mídias sociais. Além de um cartaz A4 de divulgação e uma tabela 

plastificada com os pacotes e respectivos valores, há outros materiais gráficos 

impressos que apresentam a proposta do Quintal das Crianças para os pais. O site 

foi feito pelo André com ilustrações de uma designer, e contém a proposta 

pedagógica, orientações de como chegar, imagens da casa, entre outras 

informações importantes para a comunidade. 

 

 ANÁLISE E SÍNTESE DO RESULTADO 4.3

 

Apresentadas individualmente as lideranças criativas, a seguir serão 

analisadas as evidências acerca das premissas que caracterizam tais lideranças 

criativas como iniciativas para o Movimento de Transição, seguida das contribuições 

da arte e do design, respectivamente.  

Se acredita que a arte e o design podem agir como aliados, por 

compreender que as mudanças só aconteceram a partir de uma iniciativa, isto é, 

desta liderança criativa, sem ela a arte e o design não têm como realizar nenhuma 
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mudança. A liderança criativa é justamente essa capacidade de criar inventar, e de 

colocar as ideias em prática. Esse pensamento está em consonância com o que 

afirmar Hopkins (2016, p. 39) ao dizer que:   
 
 
Cada movimento, cada vez que as pessoas se juntam para provocar 
mudanças positivas, elas precisam de suas bandeiras, de seus 
ícones. Com a Transição não é uma exceção. Quando vocês 
estiverem fazendo uma Transição em suas comunidades, sempre 
convidem a criatividade, o design e as artes. Uma manifestação do 
espírito da Transição que é o de ‘deixá-la ir aonde ela quer ir’ está na 
grande diversidade de marcas que identificam os grupos e que foram 
criadas por eles mesmos.  

 
No que se refere às lideranças criativas para o movimento de transição, 

estas se caracterizam por assumir um papel na sociedade que propõe promover 

uma transformação social, de modo que haja uma transformação do modelo de 

sociedade vigente, baseada no consumismo, para uma sociedade que seja 

resiliente, isto é, independente do petróleo, inclusiva e ecologicamente responsável 

(HOLMGREN, 2013; HOPKINS, 2008; MANZINI, 1995).   

Nesse aspecto foi possível observar que as iniciativas estudadas 

demonstraram através das suas atuações, atividades e missão como estão 

alinhadas ao Movimento de Transição, colaborando com mais de uma das 

premissas estabelecidas, conforme apresentado na Figura 62. 

 
Figura 62 – Quadro síntese das premissas  

proeminentes do movimento de transição  

 
Fonte: elaborado pela autora (2018). 
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Como pode ser visto, cada uma das iniciativas tem uma atuação diferente, 

para públicos diversos, utilizando-se de estratégias originais, mas tendo em vista 

que as suas ações devem beneficiar as pessoas e o meio ambiente. Esse resultado 

sintetiza como as 11 iniciativas se alinham ao que Papanek (1995, p. 17) propõe ao 

afirmar que é preciso: 

 
[...] examinar qual o contributo que cada um de nós pode dar em 
função da sua atividade na sociedade. Temos de perguntar: ‘O que 
posso fazer como professor universitário, operário de construção, 
taxista, professor primário, prostituta, advogado, pianista, dona de 
casa, estudante, empresário, político, agricultor? Qual o impacto do 
meu trabalho sobre o meio ambiente? 

 

Isso significa que é possível adotar algumas atitudes básicas necessárias 

para um caminho que conduza à resolução dos atuais problemas globais: adotar um 

padrão de vida mais simples e menos consumista; promover a economia, a 

agricultura e a potencialização dos recursos locais; estabelecer sistemas 

participativos e colaborativos de gestão; e uma postura de empatia e coletivismo, em 

oposição à competitividade e ao individualismo da cultura atual (TRAINER, 2011). 

O MUSAS e o Quabales, que atuam na comunidade do Solar do Unhão e no 

Nordeste de Amaralina respectivamente, foram as iniciativas que deixaram melhor 

evidência de como agem em suas comunidades, através de atividades como as 

aulas de músicas ou os mutirões do grafite que são realizados no próprio local 

regularmente e pretendem proporcionar novas possibilidades e ampliar as 

perspectivas dos moradores locais. 

Quanto ao fomento da economia local e aos pequenos negócios, a Casa 

Amarela através da feira de orgânicos e a Nossa através do escritório 

compartilhado, demonstraram como fomentam e oportunizam o desenvolvimento de 

empreendedores seja da agricultura, de negócios de impacto socioambiental ou 

negócios criativos. Essas iniciativas criam um ambiente favorável ao fortalecimento e 

aumento da confiança dos pequenos negócios por poderem experimentar ter seu 

próprio negócio em um ambiente confiável, e também estimulam a cooperação 

mútua. 

Denissena, Quabales, La Frida Bike e o Mobicidade promovem a 
diversidade, a inclusão e a justiça social. Seja através das atuações que se 
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propõem a ampliar as oportunidades de jovens da periferia por meio do grafite ou da 

música, combater o machismo e ampliar a representatividade feminina. Ou pensar 

na mobilidade para o ciclista, o idoso, a mulher e a criança de maneira a garantir os 

acessos na cidade ou combatendo o preconceito por orientação sexual e identidade 

de gênero através do apoio à comunidade por meio de eventos, acesso à 

informações e capacitações, oficinas e aulas, e ações em seus mais diversos 

formatos. 

O estímulo à criatividade e à visão positiva do futuro foi observado de 

forma mais clara na atuação da Compostar, Denissena, MUSAS e Quabales e da 

Nossa Casa Colaborativa. O manuseio da terra, a expressão através das artes 

visuais e da música que venha trazer como resultado uma transformação em um 

espaço e também na forma de pensar foram compreendidos pelas próprias 

iniciativas como uma maneira de estimular o pensamento criativo ao passo que se 

constitui como possibilidades otimistas para o futuro. Essa condição corrobora o que 

Greffe (2015, p. 34) explica: 

 
As artes podem, de fato, suscitar uma cultura de projetos por meio 
das práticas artísticas desenvolvidas pelos habitantes de uma cidade 
ou pelos membros de uma comunidade. A atividade artística é, por 
excelência, uma atividade de criação, um laboratório no qual o artista 
identifica desafios, procura maneiras de responder a eles levando em 
conta seu patrimônio cultural, propõe uma solução e tenta legitimá-la.  

 

Os Canteiros Coletivos, através da recuperação de canteiros abandonados e 

que serviam de descarte para entulhos, abre espaço para uma reflexão sobre 

espaços urbanos. A Compostar que oferece serviços de compostagem doméstica e 

oficinas de educação ambiental. Já a Justa Moda atua a favor de uma moda 

responsável, que discuta a cadeia produtiva, o uso prolongado, o destino das roupas 

e a divulgação de marcas ambientalmente responsáveis. Essas foram as inciativas 

que demonstraram como agem em prol da redução de danos e impacto 
ambiental. Sendo a Justa Moda, a única inciativa que demonstrou de forma clara na 

sua atuação como promove o estímulo a redução ou conscientização do 
consumo, através de campanhas, oficinas e atividades práticas, e também rodas de 

conversa. 

Isto pode ser relacionado ao que defende Manzini (2008, p. 27) quando 

afirma que é possível “viver melhor consumido muito menos e regenerando a 



144 
 
 

qualidade do ambiente, ou seja, do ecossistema global e dos contextos locais onde 

vivem”.  E o autor ainda adiciona que é importante explorar as mais diversificadas 

maneiras que a criatividade, o conhecimento e as competências coletivas podem se 

revelar, de forma a promover uma transformação significativa numa dimensão local.  

Denissena tem atuado com arte-educação desde o início da sua carreira, 

artista plástico autodidata, começou recentemente a graduação em pedagogia por 

acreditar que a autonomia está relacionada ao conhecimento e à aprendizagem. 

Isso o motivou a buscar mais conhecimento que o auxiliasse nas suas oficinas, onde 

os jovens são estimulados a experimentar e a expressar suas emoções. Já o Quintal 

das Crianças é conduzido pelos princípios da educação viva, que consiste em criar 

um ambiente seguro e adequando para que a criança possa exercer sua liberdade 

respeitando limites e regras. Essas duas iniciativas estimulam a aprendizagem 
livre e a autonomia. Esse pensamento de Denissena pode ser constatado ao que 

afirma Soares (2007) quando explica que: 

 
A arte humaniza, e se ela humaniza, precisamos mais do que nunca, 
da sua utilização no meio educacional e mais ainda na sociedade de 
modo geral. Pois se temos consciência de que a educação é a base 
estrutural, juntamente com a família, de uma sociedade plena, 
também temos consciência de que precisamos cada dia mais, de 
pessoas comprometidas com o tema da humanização dos 
indivíduos. Humanizar no sentido completo e pleno da palavra. Mais 
do que oferecer aos indivíduos condições de vivência, de 
sobrevivência, dar a eles a oportunidade de ser quem realmente são, 
com toda a sua individualidade e peculiaridades (SOARES, 2007, p. 
4). 

 

Ao falar sobre a redução da dependência do uso do petróleo 
comumente a primeira associação feita é com alternativas para o uso de 

automóveis. Facilmente pode ser verificada uma evidência a partir da atuação do 

Coletivo Mobicidade, que age a favor da mobilidade urbana que inclua os modais 

ativos, com destaque para pedestres e ciclistas, em sua política. Nesse aspecto 

cabe salientar que uma série de outras atitudes pode vir a colaborar para a redução 

da dependência do uso do petróleo em nível de comunidades, como defende 

Hopkins (2008), desde a sensibilização sobre o tema, passando pela 

experimentação de alternativas e verificação de viabilidade. 

Agir de modo coletivo e colaborativo foi a premissa mais observada nas 

iniciativas identificadas, a exemplo do Canteiros Coletivos, Justa Moda, La Frida, 
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Mobicidade e a Nossa. Com exceção do MUSAS, que possui uma formação de mais 

de 20 anos, as demais iniciativas se organizam de modo espontâneo/flexível, 

existindo um representante, mas as pessoas interessadas e com afinidades podem 

se disponibilizar a participar das atividades e das decisões. Todos demonstraram 

que tais iniciativas só são possíveis por existir o envolvimento de um grupo de 

pessoal em prol de um objetivo em comum, e como afirma Scharmer (2014, p. 19) 

“A qualidade dos resultados produzidos ou qualquer sistema depende da qualidade 

da conscientização dos participantes que operam este sistema”. 

As iniciativas que estimulam a visão ecossistêmica e a reconexão com a 
natureza são: Canteiros Coletivos, Casa Amarela, Compostar e Quintal das 

Crianças. Em todas elas aos envolvidos é dada a oportunidade de estarem em 

contato direto com a terra, com plantas e com espaços ao ar livre. Além da 

experiência prática, também é observado através das oficinas, das brincadeiras e do 

discurso a transmissão de valores sobre os benefícios que esse contato pode trazer 

para as pessoas, desde a consciência em relação aos limites do planeta até como o 

lidar melhor com as emoções. 

Casa Amarela promove a qualidade de vida dentre várias atividades através 

das terapias integrativas, o La Frida propõe que as pessoas da periferia tenham 

espaços onde possam utilizar a bicicleta para diversão e não apenas como um meio 

de transporte, já o Quintal das Crianças atua respeitando o tempo de 

desenvolvimento de cada criança, oferecendo uma alimentação saudável inseridos 

num espaço que interage com a natureza e as artes. Na entrevista pode ser 

observado que as iniciativas se interessam em promover a qualidade de vida 
desacelerando, e reduzindo a sobrecarga, afastando as pessoas do seu contexto 

habitual, envoltos por inúmeras tarefas e tecnologias  para colocá-las em contato 

com experiências com a natureza e espaços ao ar livre. 

Após a caracterização das iniciativas enquanto lideranças criativas para o 

movimento de transição, a entrevista foi conduzida para verificar como a arte e o 
design se faziam presentes e quais as suas contribuições. No que se refere à 

arte, este estudo a entende como um elemento necessário para a transformação 

social e compreende o design como uma disciplina que atua em diversos campos 

tais como gráfico, produto, ambientes e de suas metodologias. A arte se mostrou 

presente em todos os projetos. Em alguns de maneira mais visível e em outros mais 

sutil.  
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Em relação a Nossa Casa Colaborativa, a arte está presente na casa de 

diversas formas. Por meio de pinturas, colagens, grafites, música, e é vista como a 

possibilidade de que a arte venha a sensibilizar as pessoas, provocar e promover 

questionamentos, trazendo-as para uma reflexão, que seria necessária para uma 

mudança de comportamento, para facilitar a convivência, intermediar conflitos. 

Também foi indicado que a arte favorece a criação do pensamento criativo, por meio 

dos estímulos sensoriais. A experiência descrita pela Nossa Casa Colaborativa é 

uma ilustração de que a mudança acontece “[...] mediante um longo período de 

transição e que tal mudança se dará por meio de um processo de aprendizagem 

social largamente difuso” (MANZINI, 2008, p. 27). 

Já para a La Frida, o intuito é utilizar a arte como elemento para provocar 

associações de ideias, a exemplo do nome. O de inspirar as pessoas a se 

reconhecerem através do outro e se sentir motivado a buscar seus próprios desejos. 

Nas rodas de conversas, e nos saraus a arte tem o papel de mediar o diálogo, 

através das poesias ou da música, já as expressões artísticas, como as fotografias e 

o audiovisual são sugeridas como uma maneira de instigar a autoconfiança das 

mulheres através da representatividade. 

Para o Canteiros Coletivas e o Quabales, a arte foi associada à 

identidade, e uma maneira de estabelecer o vínculo das pessoas com seus locais de 

origem. E essa identidade influenciará em ter um olhar positivo e satisfação com as 

suas origens, ou não, relacionando-se com a autoestima.  

Já o Quabales e Denissena veem na arte uma possibilidade de se 

configurar um meio de educar, de trazer perspectivas futuras na medida em que os 

jovens são envolvidos no processo e vão descobrindo habilidades, talentos e 

vocações. Através da arte é possível trabalhar representatividade, oportunidade, 

expressão, provocar reflexão e questionamento, além de se tornar uma possibilidade 

de uma carreira para os jovens. Essa atuação se assemelha ao trabalho do MUSAS, 

quem tem na arte um elo entre os artistas e a comunidade, já que os mutirões 

realizados promovem a socialização, a confraternização e a criação de vínculos. 

 
Aqueles com acesso a uma educação artística de qualidade teriam 
maior capacidade de visão e de previsão, seriam mais 
perseverantes, possuiriam mais capacidades lúdicas, teriam mais 
propensão a aprender através dos erros, seriam mais críticos e mais 
capazes de justificar as suas opiniões (EÇA, 2010, p. 22). 
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A Justa Moda demonstrou que recorre a arte através de instalações, 

exposições e ao grafite como um recurso para atrair a atenção, sendo uma 

linguagem que sensibiliza e provoca reflexão, então os temas que são abordados 

nessas expressões tratam dos assuntos através dos quais desejam provocar tal 

reflexão. Já para a Casa Amarela e o Quintal das Crianças foi possível observar a 

arte presente em pinturas e instalações e que ela está, de alguma maneira, ligada à 

natureza. São as experimentações e as possibilidades de criação.  
A Compostar e o Mobicidade foram as iniciativas nas quais pouco se 

observou a presença da arte em suas ações, mas ainda assim, ambos acreditam 

que ela seja relevante para a sociedade, dentre outras razões, pela possibilidade 

que a arte tem de se um atrativo, uma forma de comunicar uma ideia e uma jeito de 

intermediar o contato entre as pessoas. 
Como pode ser observado na síntese na Figura 63, a arte está presente e 

colabora das mais diversas maneiras para cada uma das iniciativas: como uma 

forma de expressão, para provocar, tornar um ambiente inspirador, refletir a 

identidade, transformar um espaço, sair do padrão. 

 

Figura 63 – Arte para o movimento de transição 

 
Fonte: elaborado pela autora (2018). 
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Em relação ao design, foi possível observar que todas as iniciativas fizeram 

uma associação inicial ao design gráfico, também sendo esta área aquela que teve 

maior evidência de uso pelas iniciativas. Começavam a explicar como o design era 

presente em suas iniciativas a partir das suas marcas, o que elas representam, e 

como é importante ter uma comunicação visual que transmita os valores e crenças, 

e representando o que há de essencial. Marca, cartão de visita, flyer digital, foram os 

elementos mais recorrentes nas iniciativas. Farda, figurino, cartaz, camisa, adesivo, 

imã, bottom, figurino, criação de mockup, apresentação em slides, personalização 

de instrumentos e até de copo reutilizável personalizado são utilizados como 

incentivo à colaboração. 
A importância dada em relação ao design gráfico está em trazer um maior 

profissionalismo e formalidade ao negócio, servindo também para propagar as ideias 

e os novos conceitos que estão surgindo. As pessoas são sobrecarregadas de 

informação, por esta razão, criar uma comunicação visual bem elaborada para 

difundir e divulgar uma incitativa, contribui para o aumento da pregnância, o 

despertar da atenção e o interesse das pessoas em se integrarem ao movimento. 
No que se refere ao design de produtos, foi possível observar sua 

presença nas oficinas realizadas de material reciclado pela Canteiros Coletivos, na 

criação da composteira pela Compostar, na criação do instrumento pelo Marivaldo, 

todos a partir de um processo autodidata. No Quarto Amarelo foi construído o teto 

do salão a partir da bioconstrução, o qual teve um protótipo criado por um 

especialista na área. Na Justa Moda, observa-se o design de produtos quando da 

realização de oficinas para que os participantes construam a sua própria saia.  
Nenhuma das iniciativas entrevistadas tem algum tipo de aplicativo ou 

desenvolvimento de software, sendo a existência do site, para quase todas as 

iniciativas, o que demonstra que, no que se refere ao Design Digital, é pouco 

explorado. Foi notado o uso de softwares on-line como o Wordpress e Wix, onde os 

próprios entrevistados desenvolveram ao aprender sozinhos a utilizar tais 

plataformas. O Mobicidade foi o único a relatar para além do site, a implantação de 

um mapa georreferenciado para divulgar estações de bicicletas em Salvador. 
Canteiros Coletivos, Casa Amarela, Nossa Casa Colaborativa e Quintal das 

Crianças foram as lideranças que melhor expressaram como o design de 
ambientes pode favorecer as suas iniciativas. Elas demonstraram que um ambiente 
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harmônico e inspirador reflete na atitude das pessoas, estimulando a criatividade, o 

envolvimento e também a organização do espaço. 
Design Thinking foi mencionado uma vez como sendo uma ferramenta de 

conhecimento pela Nossa Casa Colaborativa, mas sem serem mencionados 

exemplos. E foi observada a metodologia a partir da entrevista da Compostar, mas 

esta não tinha utilizado de forma deliberada. Isto leva a crer que o conceito é pouco 

difundindo entre as iniciativas entrevistadas.  
Em relação ao Design para inovação social, não foi mencionado pelas 

iniciativas, mas pode ser interpretado à luz do mapa de modalidades do design 

proposto por Manzini (2017) e verificar que as iniciativas se caracterizam nos 

quadrantes enquanto “organização de base”, combinando o design difuso e a 

resolução de problemas; ou como “ativistas culturais” que combinam produção de 

sentido com a resolução de problemas. A origem de todas as iniciativas partiu de um 

problema da sociedade que gostariam de contribuir para mitigar, e utilizam 

mecanismos diversos para tal fim.  

O Design Estratégico também é desconhecido das iniciativas, mas pode-se 

destacar a Compostar no que se refere à unir o olhar estratégico ao projetar seu 

negócio de forma assertiva considerando importantes variáveis como: o nome do 

negócio, a marca, a comunicação, o engajamento com a comunidade, 

posicionamento da marca no mercado, os resultados financeiros, o impacto do 

negócio para a sociedade entre outros, como foi observado através da entrevista.  
O dragon dreaming foi praticado pela Casa Amarela e pelo Quintal das 

Crianças, com o intuito de compartilhar os objetivos com os interessados e para 

poder tomar decisões de modo colaborativo e distribuir melhor as responsabilidades.  
Já o design de permacultura foi citado claramente pelo Canteiros Coletivos 

e pela Casa Amarela como sendo conhecimentos praticados de maneira natural em 

suas atividades desenvolvidas, são os princípios que fundamentam a sua atuação. 

Mas também podemos citar a Compostar como contribuidora neste aspecto, 

entendendo a Permacultura como “um sistema que unifica componentes [...] em um 

padrão que funciona para beneficiar a vida, em todas as formas. É feito para 

promover a sustentabilidade e um lugar seguro para a vida, em todo o planeta”. 

(MOLLISON, 1988 apud IPOEMA, 2016, p. 29)  
A partir das entrevistas realizadas pode-se concluir que as lideranças não 

compreendem os campos de atuação do design como uma abordagem ou uma 
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forma de pensar e resolver problemas, como apresentado no quadro resumo da 

Figura 64. De maneira que o design se apresentou limitado e associado à 

comunicação visual, e timidamente ao desenvolvimento de produtos. Também foi 

possível observar que a presença de designers profissionais era esporádica e 

pontual, e as demandas, em sua maioria, foram realizadas a partir do conhecimento 

vernacular, sendo as ferramentas digitais facilitadoras deste processo.  
Figura 64 – Design para o Movimento de Transição 

 
Fonte: elaborado pela autora (2018). 
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Considerando este resultado, tem-se que há muito no que o design, do 

ponto de vista formal, pode colaborar com tais lideranças criativas. 
 

[...] um fenômeno em que a sociedade em rápida transformação 
criam particulares condições através das quais sujeitos, individuais 
ou coletivos, devem aprender a agir criativamente, desenvolvendo 
habilidades de design (MANZINI, 2008, p. 16). 

 

Algo interessante que se revelou ao longo do estudo foi que algumas 

situações poderiam ser enquadradas em mais de uma premissa. Ou poderiam ser 

entendidas como uma evidência de design e arte ao mesmo tempo. Isto quer dizer, 

que a intenção aqui foi a de organizar a análise de forma a compreender as 

contribuições, sem o esforço de dar uma resposta fechada e categorizar de modo 

definitivo. A análise foi elaborada a partir das evidências que melhor se 

demonstravam relacionadas com a arte, o design, a liderança criativa e o movimento 

de transição. Este esclarecimento é feito neste momento para haja o entendimento 

de que não há uma resposta única para as perguntas.  

Cabe observar que, dentre as lideranças criativas identificadas, nenhuma 

assume deliberadamente a bandeira do movimento de transição, e em verdade, 

nenhuma delas demostrou conhecimento acerca do movimento iniciado por Hopkins 

na Inglaterra. É esperançoso observar como a cidade de Salvador possui tantas 

iniciativas no esforço de promover a transição para uma sociedade mais sustentável. 

Outro fato é que as iniciativas também não conheciam umas às outras, e 

isso pode se levando a entender que há uma falta de articulação entre tais atores, 

que seria de suma importância para fortalecer e amplificar suas vozes. As bandeiras 

de um movimento podem ter esse caráter de aproximar pessoas com os interesses 

afins, e conferir uma dimensão superior ao que cada um exclusivamente tem. Por 

isso o desejo desta dissertação em identificar essas iniciativas que estão atuando de 

modo espontâneo, mas alinhados aos princípios do movimento. 

Por fim, vale a reflexão de que a arte e o design estão à serviço de quem se 

utiliza deles, de maneira que podem representar resultados positivos e negativos. 

Essa é a importância de observar as lideranças criativas que buscam atuar com uma 

visão otimista e positiva do futuro, de maneira que se utilizam desses conhecimentos 

para beneficiar as pessoas, a natureza e o meio ambiente. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A seguir serão apresentadas as conclusões, contribuições e desdobramentos desta 

pesquisa. 

 

 CONCLUSÕES 5.1

 

Esta dissertação possuiu como objetivo geral investigar de que forma a arte 

e o design são utilizados pelas lideranças criativas soteropolitanas, com o intuito de 

compreender como estes conhecimentos podem se constituir como aliados, 

contribuindo para o movimento de transição para uma sociedade sustentável. Uma 

maneira de responder às perguntas: 

 

• A arte e o design colaboram para a transição para uma sociedade mais 

sustentável?  De que maneira? 

• A arte e o design são conhecimentos importantes para a transição? Por 

que? 

• De que maneira as lideranças criativas se utilizam da arte e do design para 

promover a transição no mundo? 

 

Para tanto houve um esforço inicial em se compreender a trajetória do 

contexto histórico de como fomos levados a chegar ao nosso atual momento, 

caracterizando o zeitgeist. Esse percurso desenhado pelas revoluções industriais, 

pelo capitalismo e pela globalização certamente influenciaram no surgimento de 

inúmeras tentativas para resolver os impactos negativos provocados ao meio 

ambiente e à sociedade. E assim se insere o movimento de transição proposto por 

Hopkins (2008), mas também já alertado por vários outros autores, pesquisadores e 

ativistas. Considerando o cenário desafiador é que o conceito de liderança criativa é 

bordado nesta pesquisa, por acreditar ser necessária a união destas duas 

habilidades, que resultem em ação, experimentação, envolvimento das pessoas e 

geração do maior número de soluções possíveis para lidar com o problema. 

Somando a esse entendimento, a arte e o design foram compreendidos 

como valiosos aliados neste processo de transição da sociedade. A arte, pela 



153 
 
 

possibilidade de ser uma linguagem universal, através da qual o homem pode 

expressar seus sentimentos e, ao mesmo tempo ser provocado por ela. E o design 

por ser um conhecimento que pode ser utilizado como um mecanismo para resolver 

problemas. Cabe ressaltar que identificar princípios, técnicas, métodos e caminhos 

que assessorem as pessoas, nessa trajetória de transição pode ser considerada 

uma das mais importantes realizações da nossa época, como afirma Scharmer 

(2014). 

Assim, foram estabelecidas 11 premissas que caracterizam as iniciativas de 

transição e selecionadas 11 lideranças criativas soteropolitanas para ser 

investigadas. A partir dos resultados obtidos foi possível observar que as iniciativas 

mantêm uma agenda de atividades dinâmica que priorizam benefícios para as 

comunidades em que atuam, ativam uma rede de parceiros e agem 

colaborativamente, a arte de modo geral é entendia e utilizada como um recurso 

para que as pessoas possam se expressar e esta expressão provocar uma reflexão.  

No que se refere à arte foi possível observar que todos os projetos 

possuíam uma relação direta, sendo que em algumas iniciativas se demonstrou mais 

presente e em outras mais discreta. As linguagens utilizadas foram as mais 

variadas, tais como: música, fotografia audiovisual, pintura, grafite, colagem, saraus 

e poesia, performances, exposições e arte-educação. Para as lideranças criativas a 

arte assume variados papéis, o que inclui sensibilizar, envolver e provocar as 

pessoas a questionarem as suas realidades; através de estímulos sensoriais 

favorecem o desenvolvimento do pensamento criativo; como uma fonte de 

inspiração e motivação para buscar suas próprias realizações;  associada ao 

fortalecimento da identidade local relacionando-se com a autoestima e também com 

a criação de vínculos entre as pessoas; a arte também pode ser utilizada nos 

processos educativos provocando questionamentos e reflexões ao passo que pode 

revelar talentos, habilidades e vocações se constituindo como uma carreira e um 

meio de sobrevivência. 

Já em relação ao design, observou-se que ele é imediatamente associado à 

comunicação visual, sendo o design gráfico o mais utilizado, estando presente em 

todas as iniciativas, tendo como importância a possibilidade de comunicar uma ideia, 

despertar a atenção das pessoas e as engajar em uma causa, por meio de uma 

série de elementos como: marcas, camisas, imãs, adesivos e afins. Também pode 

ser dada a atenção a design de ambiente, visto que os espaços públicos e privados 
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são utilizados para ocupações, atividades e interações. O design de produtos e 

digital foram menos expressivos. Na maioria dos casos notou-se o uso do 

conhecimento vernacular presente em todos os projetos, sendo respaldados por 

meio de softwares digitais, vídeos tutoriais, e processos de aprendizagem pela 

experimentação, tentativa e erro. 

Desta forma, em resposta ao objetivo geral desta dissertação, pode-se 

afirmar que há uma relação entre a arte, o design e o movimento de transição. 

Dentre os casos pesquisados, tem-se que as lideranças criativas se utilizam de tais 

conhecimentos para uma série de vantagens e benefícios: aumentarem a sua 

visibilidade na comunidade e atrair esforços, otimizar seus processos, unindo 

conhecimento popular ao conhecimento técnico. Ainda assim, as contribuições da 

arte e do design podem ser melhor exploradas, utilizando-se de metodologias, 

ferramentas e conhecimentos formais, somados aos conhecimentos informais, de 

modo que as lideranças criativas venham a ter mais subsídios para desempenhar 

seu papel e ter resultados de maior alcance. 

O ponto central deste estudo visou a ampliar a compreensão de como a arte 

e o design podem contribuir para a transição para uma sociedade mais sustentável, 

que respeite a capacidade de resiliência do planeta e com isso promova uma visão 

otimista sobre o futuro. Espera-se que esta dissertação inspire e encoraje muitas 

pessoas a atuar como lideranças criativas em suas localidades, munidas de 

subsídios e informações, conhecendo experiências e conceitos globais, mas 

atuando localmente, tendo a arte e o design como aliados. 

 

 CONTRIBUIÇÕES 5.2

 

Das contribuições deste trabalho, podem ser mencionados o levantamento 

de referências bibliográficas e a construção de sua respectiva revisão de literatura 

relacionadas ao movimento de transição, à liderança criativa, à arte e ao design. A 

abordagem estabeleceu as convergências entre os temas, através de reflexões que 

trouxessem uma melhor compreensão do assunto, que de tal perspectiva é 

relativamente recente. Os estudos desenvolvidos demonstraram que a transição 

para uma sociedade sustentável pode ser beneficiada pela arte e pelo design à 

medida que as iniciativas se utilizem destes campos do conhecimento para melhorar 

as suas atuações. 
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A proposição das 11 premissas para o movimento de transição que pode se 

constitui como um importante orientador àquelas pessoas que desejam atuar em 

prol deste movimento., bem como a maneira que a arte e o design podem ser 

explorados para potencializar a iniciativa.  

Esse avanço na revisão de literatura, no que tange às iniciativas para 

transição, assunto pouco explorado no Brasil neste viés, também deu origem ao 

artigo científico “Design para o movimento de transição’ apresentado no 

SBDS+ISSD,  em Belo Horizonte e à palestra, de mesmo título, realizada na 

Campus Party,22 em Salvador, ambos no ano de 2017. 

A identificação de uma série de iniciativas que estão atuando em Salvador, 

com o intuito de beneficiar a sociedade e o meio ambiente, em suas mais diversas 

configurações (Apêndice A) e podem ser uma referência na promoção de uma 

atitude otimista e uma visão positiva do futuro. O que vale também para os casos 

apresentados nos capítulos sobre a arte e o design, bem como a apresentação 

individual de cada uma das 11 lideranças criativas. 

 

 DESDOBRAMENTOS E POSSIBILIDADES FUTURAS 5.3

 
A partir dos estudos realizados houve uma motivação para a criação de algo 

que desse maior visibilidade a tantas iniciativas. Assim estão sendo avaliados as 

possibilidades de elaboração de um livro e a criação de um Projeto denominado 

“Transition Salvador” ou Salvador em Transição, para atuar como uma plataforma 

para mapeamento, divulgação e conexão das iniciativas de transição em Salvador, 

atuando na articulação e sensibilização da comunidade para tal, e criando formas de 

viabilizar a incubação e capacitação de projetos e iniciativas que visem a 

transformação e o impacto econômico, social, cultural e ambiental.   

No que se refere a pesquisas futuras, para a autora ou outros pesquisadores 

interessados, é possível vislumbrar o desenvolvimento de uma pesquisa em que tais 

iniciativas venham a ter consultorias, que possam unir conhecimentos formais e 

informais para que os resultados possam ser observados e assim, dimensionar os 

                                            
 
22 A Campus Party é a maior experiência tecnológica do mundo que une jovens geeks em 

torno de um festival de inovação, criatividade, ciências, empreendedorismo e universo 
digital (INSTITUTO CAMPUS PARTY, 2009). 
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efeitos que o uso de metodologias e ferramentas podem representar para tais 

iniciativas. Também poderão ser elaboradas pesquisas diretamente com as 

comunidades e o público beneficiado pelas atividades das lideranças criativas a fim 

de cruzar as informações e observar as contribuições da arte e do design sob esta 

perspectiva. 
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APÊNDICE A – LISTA DE ATORES LOCAIS DE SALVADOR 

 

ARTISTAS VISUAIS 
1.Denissena 
2. Eder Muniz 
3. Max Fonseca 
5. Musas 
4. PPT/Mayara Lins/ Oge 
6. Flavia Bonfim – Mov. Contínuo/Festival de ilustra 
7. Flávio Oliveira (Sociedade da prensa) 
8. May HD  
9. Juliana Bestetti 
10. Ludmilla Brito – Gia 
 
DESIGNERS 
1. Augusto Leal 
2. Alice Barreto 
3. Andrea Caetano 
4. Fernando PJ 
5. Luan Boré (Salvador Meu amor) 
6. Karol Farias (T Camiseteria) 
7. Mario Bestteti 
8. Luciana Galeão 
9. Ursula Quaresma 
10.  Erica Ribeiro 
  
OUTRAS INICIATIVAS MAPEADAS 
1. A Escola de Sustentabilidade / Débora 
2. Canteiros Coletivos/Matheus e Débora 
4. Compostar – resíduos orgânicos 
3. Rango Vegan 
5. Justa Moda / Ana Fernanda 
6. Poró / Marcelo Terça Nada 
7. Mobicidade 
8. Pomar Produtos Orgânicos 
9. Feira Agroecológica da UFBA 
10. Mercado IAÔ - Tereza 
11. Urban Recicle  
12. Nossa Casa Colaborativa 
13. Urban Recycle 
14. Criativos da Escola Salvador 
15. La frida bike 
16. Lab Favela 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

   

Local da Entrevista: 
Data: ____/_____/______ Início: ____h  Fim:_____h 
Número da entrevista: 
   
I. IDENTIFICAÇÃO 
Nome: 
Formação: 
Profissão: 
Atuação: 
Tempo de atuação: 
Projetos relevantes: 
 
II. CARACTERIZANDO A INICIATIVA DE TRANSIÇÃO 
1 Qual o propósito dos seus trabalhos e projetos? 
2 Seu projeto/ação colabora para construção de sociedade mais justa, 
responsável e sustentável? Como? 
3 Seus projetos/ações promovem a criatividade? De que forma? 
4 Seus projetos/ações promovem uma visão positiva do futuro? De que forma?  
5 Vocês atuam de forma colaborativa ou coletiva? Como?   
6 Quais os maiores desafios enfrentados do seu projeto? 
 
III. SOBRE A PARTICIPAÇÃO DA ARTE E DO DESIGN 
1 Algum artista ou designer integra ou em algum momento integrou a equipe? 
Se sim, de que forma contribuiu, influenciou, promoveu, concebeu, participou? 
2 O design faz parte do seu projeto/empreendimento/ação? Se sim, como? 
a. Processo: De que maneira a ideia foi planejada e projetada? Os processos 
internos são desenhados individualmente? 
b. Produto/Serviço: Como os produtos/serviços são concebidos e modelados? 
c. Comunicação/gráfico: Qual a nome do projeto e a o motivo da escolha? A 
marca foi elaborada por um designer? Quais as peças de comunicação são 
utilizadas pelo projeto e de que maneira elas são concebidas?  (marca, material 
impresso, mídias sociais? 
d. Interface: Utiliza algum recurso/plataforma digital/web? Como foi concebido? 
Como é alimentado? 
3 A arte faz parte do seu projeto/empreendimento/ação? Se sim, de que forma? 
a. Quais os benefícios a arte traz para o seu projeto e para a sociedade? 
b. Quais as linguagens utilizadas? 
4 Quais os resultados alcançados do projeto? Como os resultados são 
medidos? 
7 Como você percebe a atual atmosfera da sociedade/mundo? 
8 Você considera que a arte e o design contribuem no processo de construção 
de um novo modelo de sociedade? Como? 
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APÊNDICE C – TERMO DE AUTORIZAÇÃO 
 

 
 
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 
 
 

Neste ato, e para todos os fins em direito admitidos, autorizo expressamente a utilização da 
minha imagem e voz, em caráter definitivo e gratuito, constante na pesquisa de dissertação 
do Mestrado em Artes Visuais da Universidade Federal da Bahia, denominada “ARTE E 
DESIGN PARA O FUTURO QUE EMERGE: Experiências Soteropolitanas” sob a 
responsabilidade da discente Livia Santana Fauaze, inscrita no CPF sob o número 
994.557.905-30, sob a orientação da docente Ana Beatriz Simon Factum da Universidade 
Federal da Bahia. 
 
Objetivo geral: Investigar de que forma a Arte e o Design podem se constituir como 
catalisadores na liderança criativa para o futuro que emerge 
 
As imagens e as respostas dados ao questionário poderão ser exibidas: nos relatórios 
parcial e final do referido projeto, nas apresentações orais e visuais do mesmo, em 
publicações e divulgações acadêmicas, periódicos, anais, em festivais e premiações 
nacionais e internacionais, assim como disponibilizadas no banco de imagens resultante da 
pesquisa e na Internet, fazendo-se constar os devidos créditos. 
 
A aluna fica autorizada a executar a edição e montagem das fotos, conduzindo as 
reproduções que entender necessárias, bem como a produzir os respectivos materiais de 
comunicação, respeitando sempre os fins aqui estipulados. 
 
Por ser esta a expressão de minha vontade, nada terei a reclamar a título de direitos 
conexos a minha imagem e informações prestadas ou qualquer outro. 

 
 

Salvador, _____ de ________________ 2017. 
 
 
 

Assinatura: ______________________________________________ 
 
Nome: __________________________________________________ 
 
End.: ___________________________________________________ 
 
CPF: _________________________ RG: ______________________ 
 
E-mail: __________________________________________________ 
 
Telefone:________________________________________________ 
 


