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RESUMO 

SARMENTO, Fernanda. Design para a sociobiodiversidade. Perspectivas para o uso 

sustentável da borracha na Floresta Nacional do Tapajós. 2014. 231 p. Tese (Dou-

torado) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2014. 

A pesquisa coloca em discussão as relações do design com a sociobiodiversidade, e 

toma a borracha, produto típico do extrativismo amazônico, como tema de estudo. 

Hoje se acredita que a ideia de tornar produtivas algumas florestas públicas de 

uso sustentável da Amazônia é uma boa estratégia para atender simultaneamente 

a três objetivos distintos: ocupar áreas públicas que são constantemente invadidas 

para a exploração ilegal de madeira, melhorar a qualidade de vida das comunida-

des que habitam a região e conservar as reservas de biodiversidade. 

Essa estratégia, no entanto, não só é polêmica devido aos impactos gerados 

pelos processos de desenvolvimento econômico, como também requer uma re-

flexão quanto aos processos e critérios que envolvem a valorização dos produtos 

florestais. O texto discute como o design pode tornar-se um aliado nesse contexto, 

ao articular visões estratégicas para o território com a organização de processos 

de inovação e comunicação. Além disso, analisa questões relativas ao modelo de 

desenvolvimento pretendido, em relação aos mercados, à sustentabilidade dos pro-

jetos e à autonomia das comunidades que vivem nessa área.

A discussão em pauta nesta tese surgiu por meio das experiências em campo 

com oficinas de design para o desenvolvimento de linguagens visuais e de marca 

para artefatos feitos com a borracha natural. As oficinas com as comunidades de 

Maguari e Jamaraquá, na Floresta Nacional do Tapajós, foram realizadas entre os 

anos de 2007 e 2012. Essas experiências mostraram a complexidade da realidade 

local e os desafios que envolvem a atuação do designer nesse contexto. 

Palavras-chave: Design. Sustentabilidade. Sociobiodiversidade. Amazônia. Flores-

tas. Borracha.



ABSTRACT

SARMENTO, F. Design for sociobiodiversity. Prospects for sustainable use of rubber 

in the Tapajos National Forest. 2014. 231 p. Thesis (Ph.D.) - School of Architecture 

and Urbanism, University of São Paulo, São Paulo, 2014.

This research project brings into question the relationship between design and so-

cial biodiversity and takes rubber, a typical product of the Amazonian extractivism, 

as its object of study. 

Currently it is believed that the idea of making some public forests productive 

for sustainable use of the Amazon is a good strategy to simultaneously meet three 

distinct goals: occupying public areas that are constantly raided for illegal logging, 

improve the quality of life of communities inhabiting the region and conserve bio-

diversity reserves.

This strategy, however, is controversial not only because of the impact of the 

processes of economic development, but also requires thought as to the criteria 

and processes that involve the use of forest products. This paper discusses how 

design can become an ally in this context, to articulate strategic visions for the 

territory with the organization of innovation processes and communication. It also 

examines issues related to the proposed development model in relation to markets, 

project sustainability and autonomy of communities living in that area.

The discussion in question in this thesis arose through field experiments with 

design workshops for the development of visual languages and branding for arti-

facts made from natural rubber. The workshops with the communities of Maguari 

and Jamaraquá in the Tapajos National Forest were performed between 2007 and 

2012. These experiments showed the complexity of local realities and the challen-

ges involving the role of designer in this context.

Keywords: Design. Sustainability. Social biodiversity. Amazon forests. Rubber.
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INTRODUÇÃO 

As questões discutidas nesta tese surgiram a partir de experiências com comuni-

dades que trabalham com a borracha, na Floresta Nacional do Tapajós, no Estado 

do Pará. Entre os anos de 2007 e 2012, realizei algumas oficinas com estratégias e 

ações que envolviam design de produtos e design gráfico. Tais experiências, que a 

princípio eram percebidas por mim de forma muito simplificada, revelaram a grande 

complexidade dos desafios que se apresentam no processo de desenvolvimento local 

em curso na Amazônia hoje. A percepção dos benefícios que poderiam advir da 

aproximação de designers com esse contexto estão na origem do tema proposto. 

Nesse trabalho defendo, portanto, a necessidade de se olhar atentamente para os 

territórios de onde vêm os principais recursos naturais e serviços climáticos do pla-

neta, como mais uma forma de se pensar na sustentabilidade por meio do design.

Este trabalho é também o resultado de reflexões que surgiram da minha atua-

ção prática como designer por cerca 30 anos. Durante esse tempo, dediquei um 

longo período à área gráfica editorial, na qual tive a oportunidade de publicar di-

versos projetos de design em revistas especializadas. Essas experiências me levaram 

a observar o quanto a produção de grande parte dos profissionais do design, atu-

almente, é voltada exclusivamente a determinadas demandas das sociedades con-

temporâneas. O desejo de ampliar esse horizonte levou-me ao estudo de um novo 

campo de conhecimento, que vem se organizando desde as últimas décadas do 

século XX, no qual a preocupação básica é a necessidade de aprofundar processos 

que possam otimizar a conservação dos nossos recursos naturais. Nessa discussão, 

os atuais desafios socioambientais da Amazônia ocupam um lugar central. 

O objetivo geral deste trabalho é o de estudar questões relativas ao design e 

à sustentabilidade em contextos locais, em áreas da Amazônia destinadas à con-

servação ambiental. Investiga como estratégias de design podem contribuir para 

otimizar processos de inovação e desenvolvimento social no âmbito das Unidades 

de Conservação de Uso Sustentável na Amazônia, em particular em comunidades 

da Floresta Nacional do Tapajós.

A discussão aqui proposta se inscreve, portanto, no âmbito das questões que 

envolvem o desenvolvimento sustentável e tem como objetivo levar o debate da 

área do design para um campo ampliado, tratado multidisciplinarmente. 

A pesquisa se concentra na operacionalização de um repertório de conceitos 
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que balizam esse novo campo de estudo, que vem constituindo-se nos últimos 30 

anos e no qual a manutenção da biodiversidade amazônica, assim como os aspec-

tos culturais a ela vinculados, tem sido considerados elementos estratégicos para 

a proteção dos recursos do planeta. Nesse sentido, o trabalho busca aproximar o 

campo do design dos desafios presentes atualmente nesse contexto mais amplo.

A discussão destas temáticas é testada e exemplificada por meio do objetivo 

específico do trabalho, que se concentra no estudo das perspectivas para o uso 

sustentável da borracha na comunidade de Jamaraquá, na Floresta Nacional do 

Tapajós. A pesquisa, portanto, faz um levantamento das inter-relações e conexões 

que envolvem o design e a valorização da sociobiodiversidade, em particular nos 

territórios de Unidades de Conservação de Uso Sustentável da Amazônia, procu-

rando dar visibilidade a processos de design que possam beneficiar a economia 

florestal sustentável. 

Valendo-se de uma abordagem qualitativa, o trabalho está organizado em três 

etapas: a primeira traz reflexões quanto à disciplina do design e suas conexões com 

o contexto amazônico e com a sustentabilidade, o que se desenvolve nos capítulos 

1 e 2. Na segunda etapa, no capítulo 3, constam informações sobre as transforma-

ções em curso na Amazônia hoje e aspectos que dizem respeito à sustentabilidade 

e ao desenvolvimento local. E a terceira etapa, abordada nos capítulos 4 e 5, é 

direcionada à borracha e a seu uso por comunidades locais.

Assim, no capítulo 1, são apresentadas as conexões entre a disciplina do design 

e o contexto amazônico. São analisadas as relações entre serviços ecossistêmicos, 

populações tradicionais e conservação dos recursos florestais desse território, fo-

cando na importância da sociobiodiversidade local. Com base nas reflexões de Fry 

(2009), apresenta-se o design como ferramenta capaz de contribuir com a adoção 

de práticas sustentáveis e com a valorização dos recursos naturais e da produção 

da população que vive em áreas destinadas à conservação florestal. 

No capítulo 2, analisa-se o “estado da arte” na área do design e são trazidos 

conhecimentos existentes no campo do design e da sustentabilidade, que dialogam 

com a problemática apontada. São apresentados, especificamente, aspectos do 

design como prática projetual e do design para a sustentabilidade, como insumos 

necessários à reflexão que é desenvolvida na tese. Para tanto, são tomados como 

base alguns aspectos relativos à linguagem visual, por meio de autores como Dondis 

(1997) e Lupton & Phillips (2008) e conceitos relativos à perspectiva projetual, a par-

tir de Bonsiepe (2011 e 2012). Discute-se o papel social dos designers na sociedade 
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contemporânea, enfatizando a abordagem centrada no ser humano, na susten-

tabilidade e no território. Nesse sentido tomou-se como fonte principalmente os 

trabalhos de autores como Krippendorff (2000), Manzini (2008) e Krucken (2009). 

O estudo também se apoiou em autores como Frascara (2004), Thackara (2010), 

Kazazian (2005), entre outros, de forma a apresentar como o conhecimento da 

disciplina de design está organizado no momento.

O capítulo 3 traz uma visão panorâmica das mudanças que estão ocorrendo na 

Amazônia, especificamente nas áreas florestais destinadas ao uso sustentável dos 

recursos naturais, apoiada nas considerações da geógrafa Betha Becker (2009) e 

nas reflexões sobre florestas produtivas de Zarin et al (2005). A caracterização do 

contexto é delimitada na Floresta Nacional do Tapajós e nos desafios existentes 

hoje nesta região. São apresentadas questões relacionadas ao fomento da eco-

nomia florestal e do desenvolvimento local, de modo a dar visibilidade a aspectos 

relacionados ao campo do design e da sustentabilidade. Discute-se questões rela-

tivas ao desenvolvimento e à sustentabilidade, assim como o seu rebatimento no 

contexto florestal, a partir da visão dos economistas Amarthya Sen (2010), Ignacy 

Sachs (2008) e Ricardo Abramovay (2012). Busca-se, com isso, elucidar questões 

relativas às transformações em curso no contexto amazônico, como a relação entre 

o desenvolvimento local e a sustentabilidade. Para tanto, a pesquisa se utiliza de 

um repertório de conceitos que balizam um novo pensamento, desenvolvido nos 

últimos 30 anos, e que são fundamentais para alargar o debate do design e dar 

sustentação a novos procedimentos.

Nos capítulos 4 e 5, toma-se o caso da borracha como exemplo concreto dos desa-

fios e oportunidades que envolvem o design para a sociobiodiversidade, analisando-o 

a partir de duas estratégias distintas: a primeira com o levantamento de informa-

ções sobre a borracha, sua utilização por comunidades tradicionais e sua importância 

em uma perspectiva socioambiental. A segunda é baseada na pesquisa realizada em 

campo, e que toma como base de sua análise o diário de campo, com o relato das 

experiências desenvolvidas nas oficinas de design direcionadas para a produção de 

artefatos em borracha, em duas comunidades na Floresta Nacional do Tapajós.

O capítulo 4 trata, especificamente, da análise de diferentes aspectos referen-

tes à extração do látex, suas características, e a história e inserção da borracha no 

contexto socioambiental amazônico. Este produto, exemplo típico da sociobiodi-

versidade da região, vem sendo utilizado por populações tradicionais há muitos 

séculos, em diversas aplicações locais. Historicamente relacionada ao extrativismo, 
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a borracha começa a ser usada para a criação de artefatos destinados à geração 

de renda em comunidades de seringueiros, o que abre caminho para inovações na 

estrutura social pré-existente. 

Com essa análise, procura-se compreender os desafios colocados pela realidade 

local, os quais fornecem informações relevantes para balizar a atuação do designer 

em contextos de sociobiodiversidade.

O capítulo 5 trata das pesquisas realizadas em campo, com a participação da 

população local, e apresenta o contexto das comunidades de Jamaraquá e Maguari, 

que trabalham com o látex vulcanizado na Floresta Nacional do Tapajós, colocando 

em evidência o processo de inovação produtiva e social em curso nessas comuni-

dades. No diário de campo, onde são descritas as experiências com as oficinas de 

design feitas por mim nessas comunidades, é possível identificar algumas questões 

que envolvem o design em contexto de sociobiodiversidade. É possível também afir-

mar que é neste relato que afloram, efetivamente, os desafios e as oportunidades 

que envolvem o trabalho do designer em áreas destinadas ao uso sustentável dos 

recursos naturais.



Capítulo 1.

DESIGN E SOCIOBIODIVERSIDADE
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1.1. O DESLOCAMENTO DO OLHAR: DA METRÓPOLE PARA AS FLORESTAS

A definição do termo design tem se ampliado ao longo do tempo, uma vez que as 

suas ressonâncias acompanham as necessidades do contexto histórico-cultural no 

qual ela se apresenta. O design é hoje muito mais do que a criação de artefatos 

produzidos por processos industriais. Como uma disciplina que é parte da cultura 

material, ele integra ciência, tecnologia, informação e valores simbólicos na vida 

diária da sociedade. Lida com projetos, produtos, serviços, estratégias e processos 

que envolvem inovação e comunicação. 

Foi reconhecido como profissão no início do século XX, em sintonia com os 

ideais modernistas da Bauhaus (CARDOSO, 1988), na busca de soluções formais, 

funcionais e simbólicas para facilitar a vida do ser humano, por meio de um sistema 

produtivo industrial. No entanto, como sugere Cardoso (1988), o designer vem per-

dendo a percepção do destino coletivo da profissão, concentrando sua esfera de 

ação em uma perspectiva individualista, trabalhando com soluções que se limitam 

a explorar o fetichismo dos artefatos. 

Este trabalho leva em conta esta questão e se baseia na recente definição de 

design proposta pelo International Council of Societies of Industrial Design:

Design é uma atividade criativa que tem como objetivo estabelecer as múltiplas 
qualidades dos objetos, processos, serviços e seus sistemas em todo o ciclo de 
vida. O design é, portanto, um fator central para a humanização inovadora das 
tecnologias e um fator crucial para a troca econômica e cultural (ICSID, 2012).

Na definição acima, além de aspectos qualitativos, observa-se a ênfase na di-

mensão humanizadora das inovações como meio para viabilizar trocas econômi-

cas e culturais. Observa-se também a necessidade de olhar para um cenário mais 

amplo, e considerar aspectos relativos ao ciclo de vida dos projetos a serem criados. 

Nessa perspectiva, cabe ao designer interpretar a trama de significados construí-

dos pelo homem em seu ambiente e buscar qualidades em materias, objetos, pro-

cessos, serviços e sistemas de comunicação que possam beneficiar o ser humano 

no seu contexto. É a partir dessa abordagem que se desenvolvem as hipóteses e 

análises dessa tese, com ênfase na interação do designer com contextos florestais.

As mudanças climáticas, geradas pelo excesso de emisão de gases na atmos-

fera, a poluição dos recursos hídricos e a devastação de florestas podem ser consi-

deradas parte da grande crise ambiental que estamos vivendo. O atual modelo de 

produção e a fragilidade dos ecossistemas e das estruturas políticas e sociais em 
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territórios amazônicos estão entre os fatores que motivam a discussão em pauta 

nesta tese. Defendo a necessidade de se olhar atentamente para os territórios de 

onde vêm os principais recursos naturais e serviços climáticos do planeta, como 

mais uma forma de se pensar na sustentabilidade por meio do design. 

O meio rural pode oferecer um conjunto de bens, serviços e valores fundamen-

tais para a civilização do século XXI e a Amazônia pode trazer grandes contribui-

ções nesta direção, desde que os diversos setores da ciência e tecnologia estudem 

a realidade local de maneira aprofundada e integrada, a fim de implementar solu-

ções inovadoras que possam fortalecer as populações locais de modo sustentável 

(ABRAMOVAY, 2009; 2012; BECKER, 2009). 

Observa-se em pesquisas na Amazônia muitos estudos de engenheiros flores-

tais, biólogos e outros profissionais das ciências naturais. Também são encontrados 

muitos trabalhos na área de antropologia e ciências sociais (DIEGUES, 1999). Mas 

será que esses estudos são suficientes para analisar todas as questões que envol-

vem a sustentabilidade em processos do desenvolvimento local? Será que esses 

estudos reverberam em ações transformadoras? 

Como veremos mais adiante, algumas inovações tecnológicas estão sendo in-

troduzidas no território amazônico, com o objetivo de propiciar formas comple-

mentares de geração de renda para as populações locais. No entanto, nesses pro-

cessos nem sempre existe clareza quanto às reais contribuições que poderiam vir 

da área do design.

A cultura do projeto pressupõe incorporar metas que ultrapassem a possibili-

dade de produção das novas soluções destinadas apenas à multiplicação de tipo-

logias de produtos. Nesse sentido, a ideia de inovação considera também novos 

materiais, novas funções de uso e a criação de outros serviços e utilidades que não 

eram necessários em outros tempos (DOVEIL, 2005). 

Na perspectiva do design para a sustentabilidade, é possível projetar artefatos 

e serviços que contemplem a melhoria da eficiência global de um produto ou ser-

viço, minimizando seus impactos ambientais, como consumo de material, energia 

e resíduos. Isso é muito importante mas não é suficiente, uma vez que tais ações 

pouco interferem no estilo de vida e de consumo. Oferecer uma nova maneira de 

combinar produtos e serviços, transformá-los em sistemas de produtos-serviços 

mais sustentáveis, já envolve determinada mudança comportamental, pois o foco 

passa a ser na solução e não no produto. Mas o aspecto mais revolucionário para 

promover estilos de vida sustentáveis envolve o desenvolvimento de atividades no 
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plano cultural. Para tanto é necessário fomentar cenários que possam trazer novos 

critérios de qualidade e de valor, inserindo mudanças no modo como se busca re-

sultados em uma dada estrutura (MANZINI; VEZZOLLI, 2008).

Os designers ainda dedicam pouca atenção a atividades que poderiam favorecer 

a manutenção da biodiversidade e aos serviços a ela agregados, trabalham com os 

materiais e muitas vezes nem sequer questionam sua origem. De onde vêm, quem 

os extrai, como é feita essa extração. É inútil pensar em ciclo de vida dos produtos 

sem compreender as conexões socioambientais existentes em cada material. Cui-

damos dos nossos projetos como se os materiais surgissem prontos nas lojas ou 

distribuidores onde são comprados. Esquecemos muitas vezes de nos questionar 

de onde vêm aquelas matérias-primas, quanta energia foi gasta na sua produção 

e quantas pessoas se beneficiam ou foram comprometidas com esse processo. É 

necessária uma maior aproximação entre designers e territórios que são fonte de 

matérias-primas e serviços ambientais. Os designers precisam compreender quais 

são as forças que estão em jogo e projetar cenários que possam colaborar com a 

conservação de tais bens e serviços, trazendo prosperidade para as populações que 

colaboram para a sua manutenção.

Concordo com o filósofo e crítico de design australiano Tony Fry (2009), quando 

enfatiza a contradição no modelo produtivista vigente, o qual promove o exauri-

mento dos recursos necessários para a nossa sobrevivência e aponta para o design 

como ferramenta para um processo de reconstrução, salientando, porém, que o 

próprio design deveria ser redesenhado. O autor se questiona quanto aos novos 

caminhos que poderiam ser adotados por designers a partir da percepção do pla-

neta como nossa morada primeira. Nessa perspectiva, analisa o termo “construir” 

e traz um novo sentido para ele, por meio do seu significado arcaico “bauen”, que 

associado a cuidar, proteger, preservar, zelar, cultivar (FRY, 2009).

A partir dessa concepção, Fry (2009) aponta para outros modelos de teoria e 

prática de design, tais como:

“o design dos meios de proteção e extensão da biodiversidade” […]; a criação 
de novos materiais, processos e produtos que ajudem a proteger o ambiente 
biofísico e social; o acúmulo de conhecimentos sobre os vínculos entre sistemas 
ecológicos e sociais […] e a elaboração de teoria, prática e métodos pedagógicos 
baseados no “desenvolvimento de sustentabilidade ecológica” (FRY, 2009, p. 51).

Segundo Manzini (2008), o momento atual, caracterizado tanto por grandes 

transformações de caráter tecnológico, quanto por problemas relativamente ur-
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gentes ligados às mudanças climáticas, nos indica a proximidade de um um intenso 

processo de inovações sociais. Juntamente com Thackara (2008) e Fry (2009), de-

fende a ideia de que a conservação e a regeneração do nosso capital ambiental 

e social poderiam servir como modelo para gerar novas tendências de estilo de 

vida, produção e consumo. Nesse contexto, espera-se que o designer não se paute 

exclusivamente em projetar para atender aos desejos da sociedade de consumo, 

mas em habilitar pessoas a viver melhor. Isso implica se envolver com estratégias 

capazes de apoiar modelos de produção, comunicação, serviços e comportamentos 

necessários para uma sociedade mais sustentável, que busque ideias de desenvol-

vimento diferentes das que predominam hoje em dia. 

Essas estratégias envolvem o planejamento de diferentes combinações possí-

veis de produtos, serviços, conhecimentos e habilidades organizativas. Também en  -

volvem a prévia avaliação da efetiva conveniência econômica, social e ambiental das 

alternativas identificadas e dos meios para promover a convergência entre os atores 

sociais envolvidos, de modo a melhorar a qualidade das interações (MANZINI, 2008).

Acredita-se que a criatividade e as habilidades de design possam ser elementos 

efetivamente necessários para mover um processo de inovação social e tecnológica, 

como requer a transição rumo à sustentabilidade (MANZINI, 2008). As atividades 

em campo, relatadas no capítulo 5 desta tese, apresentam algumas comunidades 

amazônicas que começam a trabalhar nessa direção. 

1.1.1. As relações entre design e sociobiodiversidade

Estudar diferentes formas e métodos para dar visibilidade a conhecimentos e prá-

ticas de populações tradicionais1, otimizando e ampliando seus benefícios ao ser 

humano, pode ser considerada uma meta relevante para a sustentabilidade.

O termo “sociobiodiversidade” tem sido usado para descrever a relação entre 

bens e serviços gerados a partir de recursos naturais, voltados à formação de ca-

deias produtivas de interesse de povos e comunidades tradicionais e de agricultores 

familiares (MDA, 2012). O conceito de sociobiodiversidade busca integrar a con-

ser vação da natureza com o enfoque cultural. Por isso mesmo, engloba produtos, 

1 De acordo com Diegues (1999), populações tradicionais podem ser consideradas “povos que vivem em áreas 
geográficas particulares que demonstram, em vários graus, as seguintes características comumente aceitas: liga
ção intensa com os territórios ancestrais; autoidentificação e identificação pelos outros como grupos culturais 
distintos; linguagem própria, muitas vezes não a nacional; presença de instituições sociais e políticas próprias e 
tradicionais e sistemas de produção principalmente voltados para a subsistência (p. 17)”.
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saberes, hábitos e tradições próprias de determinado lugar ou território. É um con-

ceito relativamente novo e ganhou notoriedade após a Convenção Internacional 

de Biodiversidade (1992). “Expressa a interrelação entre a diversidade biológica e a 

diversidade de sistemas socioculturais” (MDA, 2009, p. 9). Assim, entende-se por 

produtos da sociobiodiversidade:

(...) bens e serviços (produtos finais, matérias-primas ou benefícios) gerados a 
partir de recursos da biodiversidade, voltados à formação de cadeias produtivas 
de interesse dos povos e comunidades tradicionais e de agricultores familiares 
(PCTAF) que promovam a manutenção e valorização de suas práticas e saberes, e 
assegurem os direitos decorrentes, gerando renda e promovendo a melhoria de 
sua qualidade de vida e do ambiente em que vivem (MDA, 2009, p. 9). 

Conforme a análise apresentada a seguir, pode-se dizer que a conservação da 

biodiversidade envolve não somente conhecimentos das ciências naturais, mas diz 

respeito também à cultura das populações que vivem em áreas florestais. Se hoje 

existe um forte movimento para que essas populações organizem a produção sus-

tentável de produtos florestais, é possível imaginar que muitos aspectos relativos à 

valorização dessa produção envolvam competências que estão além dos conheci-

mentos de áreas que normalmente se ocupam da produção florestal como biolo-

gia, engenharia florestal ou agronomia. A dimensão cultural, que diz respeito aos 

conhecimentos de populações tradicionais sobre a biodiversidade, passa a ser um 

diferencial a ser considerado, tanto no que diz respeito ao modo de fazer quanto 

à escala da produção a ser fomentada. 

O design direcionado para a valorização da sociobiodiversidade opta por uma 

direção projetual que foca nos interesses humanos. Tanto do ponto de vista macro, 

cuidando da conservação dos recursos naturais necessários para a nossa qualidade 

de vida na terra, como do micro, melhorando as condições de vida de todos que 

dependem das reservas de biodiversidade para a sua subsistência. 

A participação de designers nesse processo pode colaborar para a construção 

de cadeias produtivas, cadeias de valor, processos de produção e inovações a partir 

do beneficiamento, promoção e divulgação de produtos da biodiversidade. 

Como esses processsos envolvem grupos sociais que nem sempre compartilham 

os mesmos valores e experiências que os designers, é necessário planejar ações 

com muita cautela. Em cenários de grande diversidade cultural, é conveniente que 

o designer promova a criação de processos participativos, construídos conjunta-

mente com os grupos envolvidos. Tal processo deve considerar também os diversos 
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aspectos relativos ao território do qual fazem parte: sua história, qualidades, tradi-

ções, economia regional, etc. 

Designers também podem colaborar na construção de uma visão estratégica, 

que surge da compreensão de habilidades, valores, cultura, diversidades e oportu-

nidades que podem ser operadas no território. Com base na análise desse conjunto 

de dados, pode-se identificar ações projetuais orientadas para melhorar a quali-

dade de vida das esferas locais (KRUCKEN, 2009). Nesse sentido, a colaboração de 

equipes multidisciplinares pode auxiliar nesse processo. 

Em síntese, esse estudo busca ampliar o espectro de abrangência da atuação 

do designer, com base em ações nos territórios que são valiosas fontes de recursos 

naturais. Essa pesquisa busca iluminar questões pertinentes ao design baseado em 

outro modelo de valores, no qual a natureza e sua biodiversidade passam a ser 

vistos prioritariamente como um domínio a ser cuidado, e não apenas como um 

recurso a ser explorado (PAPANEK, 1985; FRY, 2009).

1.2. SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS, POPULAÇÕES TRADICIONAIS E CONSER-

VAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS: O PAPEL DA BIODIVERSIDADE E DA SO-

CIOBIODIVERSIDADE 

Neste item, são apresentadas as interrelações entre biodiversidade, populações 

tradicionais e serviços ecossistêmicos2 e como essas relações têm influenciado a 

criação de modelos políticos, econômicos e produtivos que possam propiciar a sua 

conservação e valorização.

A questão ambiental foi discutida internacionalmente pela primeira vez em 

1972, em Estocolmo, na “Primeira Conferência Mundial sobre o Homem e o 

Meio Ambiente”, promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU), tendo 

como base os problemas que emergiam pelas práticas humanas insustentáveis. 

Na ocasião, os países desenvolvidos defendiam o “desenvolvimento zero” e as 

nações “subdesenvolvidas” defendiam o “desenvolvimento a qualquer custo”. 

2 Os serviços ecossistêmicos ou serviços ambientais são os benefícios que as pessoas obtêm dos ecossiste
mas. Os exemplos incluem proteção contra desastres naturais, controle da erosão, polinização das flores pelas 
abelhas, fertilização do solo pelas fezes de animais, decomposição de animais e plantas por microrganismos. 
As florestas fornecem madeira, alimentos, substâncias medicinais e fibras, purificam a água, regulam o clima e 
produzem recursos genéticos. Os sistemas fluviais disponibilizam água doce, energia e recreio. As zonas úmidas 
costeiras filtram os resíduos, mitigam as cheias e servem de viveiro para a pesca comercial. Podem ser classifica
dos em serviços de provisão, de regulação, culturais e de suporte. Disponível em <http://pt.wikipedia.org/wiki/
Serviços_ambientais>. Acesso em: 5 fev. 2014.
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Este debate antecede o que se discute ainda hoje: o de como conciliar cres-

cimento econômico com condições ambientais que não sejam nocivas ao ser 

humano e ao planeta. 

Em 1992, 175 países, entre eles o Brasil, assinaram a Convenção sobre Diver-

sidade Biológica - CDB (1992), que propõe regras para assegurar a conservação 

da biodiversidade, o seu uso sustentável e a justa repartição dos benefícios prove-

nientes do uso econômico dos recursos genéticos, respeitada a soberania de cada 

nação sobre o patrimônio existente em seu território (MMA, 2011). Nesse docu-

mento, a biodiversidade é definida como “a variabilidade entre os seres vivos de 

todas as origens, inter alia, a terrestre, a marinha e outros ecossistemas aquáticos 

e os complexos ecológicos dos quais fazem parte, compreendendo ainda a diversi-

dade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas (artigo 2º)”. 

A consciência da necessidade de conservação da biodiversidade tornou-se, no 

contexto mundial, uma meta relevante que vem sendo fomentada por diversos 

setores da sociedade, programas de cooperação internacional e políticas públicas. 

Tal meta foi motivada pela rápida destruição das espécies e dos ecossistemas, fruto 

principalmente de atividades urbano-industriais. 

O valor da diversidade biológica não reside apenas nas variáveis genéticas das 

diversas espécies, mas principalmente no fato de o ser humano depender desse con-

junto de suprimentos para gerar alimentos, medicamentos e materiais. Mais do que 

isso: depende também dos serviços ecossistêmicos para seu conforto e segurança. 

Durante quase toda a era industrial não era possível atribuir valor monetário 

aos serviços ecossistêmicos, como armazenamento de carbono, controle de fluxo, 

produção de forragem, recreação ao ar livre, polinização de cultivos, abasteci-

mento de água, desintoxicação e decomposição de dejetos, controle do clima, 

manutenção da fertilidade do solo e preservação da biodiversidade. No entanto, 

em 1997, o ex-economista do Banco Mundial Robert Constanza publica o Stern 

Review Of Climate Change Economics, no qual demonstra que a maior parte dos 

39 trilhões de dólares do produto mundial bruto, calculado em 36 trilhões de 

dólares, vem diretamente dos serviços naturais da Terra, contribuindo assim com 

os resultados financeiros das indústrias. Esse estudo comprova, do ponto de vista 

econômico, a necessidade de buscar outras formas de valorizar e de lidar com 

materiais e insumos que geram energia a partir de recursos do meio ambiente 

(THACKARA, 2008).

A ideologia que sustenta a ideia de desenvolvimento no Brasil se baseia princi-
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palmente na transformação da natureza em matérias-primas e no uso de recursos 

naturais para a produção de bens e para a acumulação de capital. 

A percepção de que muitos desses recursos estão se esgotando, além da maior 

consciência da dependência do ser humano aos benefícios dos serviços ecossistê-

micos, indica a necessidade de revisão desse sistema.

A exacerbação do individualismo e do consumismo do mundo atual leva a hu-

manidade para um cenário no qual surge a necessidade de rever os parâmetros 

socioambientais de organização, produtividade e consumo. É interessante observar 

que um dos primeiros usos para o termo “consumir” tinha um sentido desfavorá-

vel, associado ao ato de gastar, dilapidar, esgotar. Nesse sentido, o consumo como 

exaurimento e destruição representa um paradoxo face ao enfoque produtivista 

das sociedades capitalistas (WILLIAMS, 2007).

A necessidade de reinventar continuamente o novo, característica das vanguar-

das modernistas, passa a ignorar valores e culturas tradicionais que perpetuam a 

experiência de gerações na preservação do planeta e das espécies que aqui habitam 

(GIDDENS, 1991). Por outro lado, durante o século XX presenciamos o surgimento 

de fichas simbólicas, como o dinheiro através de crédito, que resultam em meios 

de troca que têm um valor padrão de forma intercambiável (GIDDENS, 1991). Já 

no início do século XXI, novas fichas simbólicas passam a ser consideradas: o paga-

mento por serviços ecossistêmicos, créditos de carbono3 e pagamentos por redu-

ção de emissões por desmatamento e degradação (REDD+)4. Observa-se que bene-

fícios da biodiversidade começam a ser convertidos em valores. Essa perspectiva se 

apresenta como tendência crescente, ao que parece diretamente proporcional ao 

aumento do consumo de recursos naturais, inevitável no curto prazo, se tomarmos 

como base apenas o aumento populacional mundial. De acordo com esse dado, 

projetos e planejamentos direcionados à sustentabilidade, manutenção e conserva-

ção de reservas de biodiversidade tendem a ser cada vez mais valorizados. 

3 Os créditos de carbono são geralmente expressos sob a unidade de carbono equivalente (CO2e). Uma tone
lada de CO2 corresponde a um crédito de carbono. Acordos internacionais como o Protocolo de Kyoto determi
nam uma cota máxima de gases do efeito estufa (GEE) que os países desenvolvidos podem emitir. Assim, aqueles 
países ou indústrias que não conseguem atingir as metas de reduções de emissões tornamse compradores de 
créditos de carbono de quem polui menos ou de quem possui áreas de floresta conservada. 

4 A redução de emissões por desmatamento e degradação ou REDD+ se refere à construção de um meca
nismo, ou uma política, que deverá contemplar formas de prover incentivos positivos aos países em desenvolvi
mento que tomarem uma ou mais das seguintes ações para a mitigação das mudanças climáticas: redução das 
emissões derivadas de desmatamento e degradação das florestas; aumento das reservas florestais de carbono; 
gestão sustentável das florestas; conservação florestal (Pinto et al, 2009).
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O Brasil, por sua vez, desempenha um papel paradoxal nesse cenário. Ao 

mesmo tempo que é um país megadiverso5, que possui grande parte das reser-

vas de biodiversidade do planeta, também é um dos maiores emissores de gás 

carbônico, devido aos desmatamentos de florestas com frequentes incêndios na 

Amazônia6. Se por um lado, ela é fundamental para assegurar o equilíbrio climá-

tico do planeta, por outro lado, a região é também responsável pelas altas taxas 

de emissão de dióxido de carbono na atmosfera. Enquando não for capaz de de-

senvolver sistemas eficazes de controle do destamatamento, a sociedade brasileira 

carregará uma parcela de responsabilidade pelo processo de mudanças climáticas. 

Por essa razão, muitos estudos, a cooperação internacional e o governo brasileiro 

acreditam que os processos de inclusão social e desenvolvimento local, envolvendo 

as populações que vivem em áreas florestais, podem ser uma alternativa possível 

para conter o desmatamento.

1.2.1. A sociobiodiversidade 

A ideia de que a biodiversidade pertence ao domínio das ciências naturais mas que, 

ao mesmo tempo, esteja permeada por aspectos culturais, vem aumentando nos úl-

timos anos, com a compreensão de que o conhecimento de populações tradicionais 

tem sido de grande valia para a o uso e manuseio das espécies (DIEGUES, 1999).

Nos países em desenvolvimento, observou-se que muitos ecossistemas naturais 

foram conservados, em grande parte, por populações tradicionais que possuem 

fortes vínculos culturais com esses ambientes (Figura 1). Estudos têm demonstrado 

que as populações tradicionais de coletores, pescadores e etnias indígenas são 

corresponsáveis pela manutenção da diversidade biológica da qual dependem para 

sua sobrevivência (DIEGUES, 1999). 

O Brasil é um país de grande diversidade sociocultural, composta por 215 povos 

indígenas de diferentes etnias, que falam mais de 170 línguas, além de diversas 

5 O Brasil é considerado megadiverso pela sua grande variedade de espécies e etnias. A Amazônia possui 
23% das espécies vegetais do planeta, sendo que apenas 5% foram estudadas. Enquanto na Alemanha foram 
identificadas 19 espécies endêmicas, no México foram encontradas 3 mil e no Brasil 30 mil (KRUCKEN, 2009).

6 O processo de desmatamento ilegal é feito frequentemente em áreas da União, ocupadas por “grileiros”, 
como se chama no Brasil quem falsifica documentos para ilegalmente tomar posse de terras devolutas ou de 
terceiros. Inicialmente os madeireiros entram na mata para retirar as espécies nobres de madeira. Depois dessa 
etapa ateiase fogo (acero) para gerar áreas para fins agropecuários. Até 2007 o desmatamento da Amazônia 
chegava a representar 80% das emissões de gases de efeito estufa do Brasil. Em 2012 essa taxa caiu para cerca 
de 50% (SCANNAVINO FILHO, 2012).
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Figura 1 - Exemplos 
da biodiversidade 
amazônica. Detalhe da 
floresta, lago verde em 
Alter do Chão, macaco da 
espécie mão-amarela, 
aves na várzea do 
rio Tapajós e ovo de 
tartaruga manejado 
por habitante local para 
evitar predadores
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populações tradicionais, fruto da miscigenação entre índios, colonizadores e ne-

gros. Entre esses, destacam-se o caiçara, o sertanejo, os caboclos ribeirinhos (e/ou 

seringueiros), os quilombolas, o caipira, entre tantos outros. São essas populações 

que, distribuídas em todo o território nacional, acumularam sabedoria quanto ao 

mundo natural, estabelecendo nomes, características e manejando grande parte 

das espécies da fauna e da flora que os rodeiam (DIEGUES, 1999).

A natureza diversa não pode ser considerada totalmente intocada: ela vem sendo 

domesticada e manipulada pelos seres humanos há milhares de anos (DIEGUES, 1999).

Entre as recomendações da CDB (1992), estão o respeito e a manutenção do 

conhecimento e das práticas tradicionais, que apresentam “estilos de vida relevan-

tes para a conservação e o uso sustentado da diversidade biológica”. O documento 

ainda sugere que os benefícios derivados desse conhecimento sejam distribuídos 

entre as comunidades que o detêm (artigo 8º). Dessa maneira, a biodiversidade não 

pode ser entendida apenas como classificações e listagens de espécies animais e 

vegetais, descontextualizadas do domínio cultural, uma vez que a apropriação ma-

terial e simbólica é parte da vida dos seres humanos (DIEGUES, 1999) (Figuras 2 a 4).

Nas últimas duas décadas diversas iniciativas do Governo Federal, vêm tentando 

criar meios de valorizar e fortalecer a produção dessas populações, alinhadas com 

as diretrizes da CDB (1992). Conforme a definição do Plano Nacional de Promoção 

das Cadeias de Produtos da Sociobiodiversidade7, entende-se por povos e comu-

nidades tradicionais:

(...) grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que 
possuem formas próprias de organização social, que ocupam territórios e re-
cursos naturais como condição para a sua reprodução cultural, social, religiosa, 
ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados 
e transmitidos pela tradição (MDA, 2009, p. 9).

E por Cadeia Produtiva da Sociobiodiversidade, entende-se:

(...) um sistema integrado, constituído por atores interdependentes e por uma suces-
são de processos de educação, pesquisa, manejo, produção, beneficiamento, distri-
buição, comercialização e consumo de produtos e serviços da sociobiodiversidade, 
com identidade cultural e incorporação de valores e saberes locais dos PCTAF e que 
asseguram a distribuição justa e equitativa dos seus benefícios (MDA, 2009, p. 9).

7 O Plano Nacional de Promoção das Cadeias de Produtos da Sociobiodiversidade foi instituído por meio da 
Portaria Interministerial nº 239 de 21 de julho de 2009. É coordenado pelos Ministérios do Meio Ambiente, 
Desenvolvimento Agrário, Desenvolvimento Social e Combate à Fome e pela Companhia Nacional de Abasteci
mento (MDA, 2009).
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Figura 2 - Vegetação amazônica e produtos da sociobiodiversidade. Acima, árvore cuieira e seu fruto, que é utilizado para a 
confecção de cuias pintadas. Abaixo, palmeira que produz o açaí
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Figura 3 - Urucuzeiro, árvore que produz o urucum pigmento usado para tingimento. Ao lado, palmeira de Tucumã e abaixo artesanato 
produzido com suas fibras, pelas artesãs da comunidade de Urucurea
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Figura 4 - Resina de 
jutaicí, utilizada para 
esmaltar panelas de 
cerâmica produzidas 
na região. Nas fotos, 
também é possível ver 
os fogareiros e o fogão a 
lenha feitos com barro
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Assim sendo, a criação do Plano Nacional de Promoção das Cadeias de Produ-

tos da Sociobiodiversidade teve como objetivo desenvolver ações integradas para 

a promoção e o fortalecimento das cadeias de produtos da sociobiodiversidade na 

construção de mercados sustentáveis. Em muitas das iniciativas construídas nos 

últimos anos, observa-se, no entanto, certa superficialidade no que diz respeito à 

construção dos ditos “mercados sustentáveis”. Produtos, que se mantêm apenas 

com subsídios externos, são criados para mercados distantes e para a participação 

em eventos no Sul e Sudeste do país. De modo que, assim que os financiamentos 

acabam, muitas das iniciativas apoiadas por políticas públicas desaparecem. É o 

caso de diversos projetos apoiados pelo Sebrae ou pelo Programa Talentos do Bra-

sil, do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). A questão dos mercados e de 

sistemas para fortalecer a produção de grupos locais de forma sustentável merece 

ser estudada de forma mais cautelosa.

1.2.2. Os ribeirinhos 

Os “caboclos” riberinhos são considerados populações tradicionais8 extrativistas da 

Amazônia (RIBEIRO, 2006; DIEGUES, 1999). Vivem principalmente à beira de iga-

rapés, igapós, lagos e várzeas, e caracterizam-se sobretudo por suas atividades de 

extração, de origem aquática ou florestal terrestre. Dependem do meio ambiente 

local para a sua subsistência e alternam pesca, caça e agricultura familiar, seguindo 

o ciclo sazonal das chuvas e o volume das águas. A mandioca, com a qual fazem 

a farinha e inúmeros alimentos, é um dos principais produtos utilizado na alimen-

tação (Figuras 5 e 6).

Coletam frutas e insumos florestais, como o látex, as castanhas e os óleos me-

dicinais. Além disso, criam pequenos animais domésticos, como galinhas e patos. 

Alguns também criam gado em pequena quantidade (DIEGUES, 1999).

De acordo com Darcy Ribeiro (2006), a grande maioria da população amazônica, 

conhecida como “caboclos”, é fruto da miscigenação do índio com os europeus, 

possuindo um tipo racial mais indígena que branco e modos de vida “essencial-

mente indígena enquanto adaptação ecológico-cultural” (RIBEIRO, 2006, p. 286).

8 De acordo com Diegues (1999, p. 17), populações tradicionais podem ser consideradas “povos que vivem 
em áreas geográficas particulares que demonstram, em vários graus, as seguintes características comumente 
aceitas: ligação intensa com os territórios ancestrais; autoidentificação e identificação pelos outros como grupos 
culturais distintos; linguagem própria, muitas vezes não a nacional; presença de instituições sociais e políticas 
próprias e tradicionais e sistemas de produção principalmente voltados para a subsistência”.
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Figura 5 - Preparo da 
farinha de mandioca. A 
farinha depois de ralada 
é espremida e torrada. 
O tipiti, acessório de 
origem indígena, é 
utilizado para espremer 
a mandioca 

Figura 6 - A farinha é 
transportada e vendida 
em embalagens de 
palha trançada forrada 
com folhas, chamadas 
de paneiro
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Possuem um vasto conhecimento da várzea, do rio e da mata, coletando ali-

mentos, fibras, tinturas, resinas, ervas medicinais, bem como materiais de constru-

ção. Utilizam produtos vegetais que podem ser agrupados em manejados e não 

manejados (DIEGUES, 1999).

Moram em casas de madeira (Figura 7), muitas vezes construídas em palafita, 

mais adaptadas ao sistema das cheias. Na Floresta Nacional do Tapajós, também 

utilizam muito a palha na construção das casas, tanto nos telhados, quanto em 

paredes, portas e janelas (Figuras 8 e 9). A construção e manutenção dessas habi-

tações, assim como boa parte da sua alimentação e dos artefatos utilizados no seu 

dia a dia, como canoas, cestas, esteiras, fazem parte dos conhecimentos tradicio-

nais herdados dos povos índígenas (Figuras 10 a 12). 

Figura 7 - Casas de 
madeira na comunidade 
de Piquiatuba, na 
Floresta Nacional do 
Tapajós
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Figura 8 - A palha é muito utilizada na construção das casas, tanto no telhado, quanto em paredes, portas e janelas
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Figura 9 - Diversos 
artefatos feitos com 
folhas de palmeiras 
trançadas: jamanxin 
visto pelo verso e pela 
frente (tipo de “mochila” 
para carregar diferentes 
produtos nas costas), 
bolsa e caixinha de 
surpresas fazem parte 
da cultura local
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Figura 10 - Pesca 
artesanal em 
embarcações chamadas 
de canoa, feitas na 
região 

 Figura 11 - Remo de 
madeira típico da região 
do rio Tapajós
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No entanto, para Ribeiro (2006), boa parte da sabedoria adaptativa milenar que via-

bilizou a vida na floresta vem sendo perdida com o constante ataque às áreas florestais. 

Segundo o autor, “a civilização não foi capaz de desenvolver, até agora, um sistema 

adaptativo ajustado às condições da floresta tropical, multiplicável por um modelo em-

presarial que lhe assegure viabilidade econômica” (RIBEIRO, 2006, p. 280). 

Dessa forma, é necessário aprofundar o estudo de modelos que possam con-

ciliar a sabedoria das culturas tradicionais em relação ao meio ambiente, com as 

atuais demandas desses grupos sociais. Tal estudo tem o potencial de reverberar 

nas duas direções, tanto no que diz respeito às possíveis melhorias nas condições 

de vida das populações tradicionais, quanto influenciando e ensinando pesquisa-

dores e designers sobre modelos mais equilibrados no manejo do meio ambiente.

Ao mostrar os fortes vínculos entre biodiversidade, populações tradicionais 

e conservação do meio ambiente, o que se pretendeu foi fundamentar a pro-

posição desta tese quanto à relevância de promover maior envolvimento entre 

a área do design e contextos locais na Amazônia. Esses contextos, pelas suas 

extensões e potencialidades, ao mesmo tempo que trazem grandes benefícios 

para o equilíbrio climático, também representam muitos desafios, pela fragilidade 

da sua estrutura social, política e econômica. Daí a necessidade de se analisar as 

transformações que estão em curso no território amazônico e quais parâmetros 

podem ser considerados para a promoção do desenvolvimento sustentável local, 

temas do próximo capítulo.

Figura 12 - Outro tipo 
de embarcação, feita 
de um único pedaço de 
madeira, chamada de 
bote, é muito usada na 
região



Capítulo 2. 

OS CAMINHOS DO DESIGN
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2.1. DESIGN COMO ATIVIDADE PROJETUAL

A razão de ser do design está relacionada à possibilidade de projetar e realizar 

novas configurações de produtos, processos e sistemas de comunicação visual, 

destinadas ao bem-estar da sociedade. Aqui analiso algumas linguagens operadas 

pelo designer e no que consiste esse processo projetual. 

Para abordar as questões ligadas ao potencial de comunicação e as possibili-

dades de estruturação de uma linguagem visual, me baseio em alguns conceitos 

explorados por Dondis (1997) e Lupton e Phillips (2008), que trazem análises e 

definições a respeito da experiência visual e os mecanismos operados pelo designer 

na sua prática projetual.

De acordo com Dondis (1997), o sentido da visão é um componente impor-

tante do processo de comunicação, funciona à velocidade da luz, que é capaz de 

agir simultaneamente de forma analítica e sintética. Segundo a autora, buscamos 

reforço visual no nosso conhecimento, entre outros motivos, pelo seu caráter di-

reto e pela sua proximidade com a experiência real. A experiência visual humana é 

parte importante no aprendizado para que possamos “compreender o meio am-

biente e reagir a ele” (DONDIS, 1997, p. 7). Assim, a linguagem é um recurso de 

comunicação do homem nas suas diversas expressões, que podem manifestar-se 

na forma auditiva, escrita, verbal ou visual, e todas elas são possíveis de serem de-

senvolvidas. Dessa forma, capacidades humanas envolvidas na pré-visualização, no 

planejamento, no desenho e na criação de objetos visuais, sejam eles ferramentas, 

símbolos ou imagens, podem ser potencializadas.

Dondis (1997) defende a ideia de que a linguagem visual é uma sintaxe que 

opera elementos básicos, assim como a linguagem escrita, que opera letras, pala-

vras e frases. Para a autora, esses elementos podem ser apreendidos e compreendi-

dos por “todos os estudiosos dos meios de comunicação visual, sejam eles artistas 

ou não” (DONDIS, 1997, p. 18). Entre eles podemos distinguir: o ponto, a linha, 

a forma, a direção, o tom, a cor, a textura, a escala, a dimensão e o movimento. 

A partir desses elementos é possível planejar e expressar diferentes manifestações 

visuais, objetos, ambientes e experiências. 

A autora faz uma analogia entre a linguagem escrita e visual, ressaltando os re-

sultados que se pode alcançar ao articular seus elementos: “uma vez que domina a 

técnica, qualquer indivíduo é capaz de produzir não apenas uma infinita variedade 

de soluções criativas […] mas também um estilo pessoal” (DONDIS, 1997, p. 3). Do 
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mesmo modo, expandir nossa capacidade de ver aumenta nossas possibilidades de 

entender uma mensagem visual. 

Todo esse sistema, que a autora chama de “alfabetismo visual”, faz parte da 

formação e da prática profissional dos designers no processo projetual, consti-

tuindo um corpo de dados que podem ser usados “para compor e compreender 

mensagens em diversos níveis de utilidades” (DONDIS, 1997, p. 3), sejam elas fun-

cionais ou artísticas. É adotado no ensino de projetos visuais, podendo ser transmi-

tido a grupos de diferentes culturas, como veremos a seguir com o resultado das 

experiências em campo com a borracha, em comunidades de ribeirinhos/seringuei-

ros na Floresta Nacional do Tapajós.

De acordo com Lupton e Phillips (2008), a ideia de “buscar um arcabouço 

comum, no qual inventar e organizar conteúdo visual remontam às origens do 

design gráfico moderno nos anos 1920, instituições como a Bauhaus exploravam 

o design como uma ‘linguagem da visão’, universal” (LUPTON; PHILLIPS, 2008, p. 8), 

baseada na percepção, conceito no qual se baseia o ensino do design até hoje. 

Já a partir dos anos 1960, com o pós-modernismo9, defendia-se a ideia de que 

era “inútil buscar significado inerente a uma imagem ou objeto, pois as pessoas 

trariam seus próprios preconceitos culturais e suas experiências pessoais ao pro-

cesso de interpretação” (LUPTON; PHILLIPS, 2008, p. 8). As autoras, no entanto, 

reconhecem a diferença entre a descrição e interpretação, entre a linguagem po-

tencialmente universal do fazer e a universalidade do seu significado. Encorajam o 

experimento da linguagem visual do design na busca por resultados diferenciados. 

Para as autoras, “experimentar é analisar a forma, o material ou processo, no sen-

tido metódico. É também isolar elementos de uma operação, limitando algumas 

variáveis a fim de melhor estudar as outras” (LUPTON; PHILLIPS, 2008, p. 10).

Para abordar a perspectiva projetual do design, e também sua atuação em 

contextos periféricos10, vamos nos amparar em Bonsiepe (2011; 2012), que en-

9 De acordo com Lupton e Phillips (2008), o pós-modernismo no design se manifestou contra a preferência 
modernista por formas sintéticas e simplificadas por meio de soluções racionais, que envolviam planejamentos 
e padronizações para atingir funcionalidade e eficiência. A partir dessa perspectiva, o impuro, o contaminado e 
o híbrido passam a ser valorizados.

10 Bonsiepe (2011, p. 46) refere-se ao conceito de “periferia” no sentido político e não geográfico, ou seja, 
considerando os países que pejorativamente são chamados de subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Nesse 
caso, em relação aos países considerados desenvolvidos, o Brasil pode ser considerado periferia. No caso da 
Amazônia, em relação ao Brasil, este conceito poderia ser estendido também ao sentido geográfico. Porém, 
a partir de uma nova construção geopolítica, que considera a valorizção dos recursos naturais dessa região, a 
Amazônia assume cada vez mais, uma posição central.
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fatiza a necessidade de gerar conhecimentos a partir da perspectiva do projetar, 

sobretudo quando se tratam de problemas complexos que envolvem conheci-

mentos de diversas áreas.

Para Bonsiepe (2012), a área de ação do design se encontra na intersecção 

entre a cultura da vida cotidiana, a tecnologia e a economia. “O design enfoca o 

caráter operacional dos artefatos materiais e semióticos, interpretando a sua fun-

ção e funcionalidade […]” (BONSIEPE, 2012 , p. 19). Dessa forma, busca “integrar 

ciência e tecnologia na vida cotidiana de uma sociedade, com foco na intersecção 

entre o usuário e o produto ou a informação” (BONSIEPE, 2012, p. 24).

A estrutura metodológica que envolve o processo projetual de um designer 

consiste na formulação de um problema, contendo a descrição dos requisitos fun-

cionais, tecnológicos, econômicos, sociais e culturais do projeto. Com esses dados, 

busca-se uma resposta preliminar na forma de um anteprojeto, cuja validade será 

demonstrada com a construção de um protótipo experimental. Esse protótipo 

passa por várias etapas de aperfeiçoamento e em alguns casos é submetido à ava-

liação de futuros consumidores ou usuários. O processo projetual utiliza técnicas 

de brainstorming, lista de verificação (check list), formulação de pautas de projeto, 

avaliação sistemática de alternativas, entre outras.

Pode-se dizer que a definição do problema consiste em uma das etapas cru-

cias na atividade projetual. Para Frascara (2004), o verdadeiro problema do design 

reside na identificação das necessidades e na definição dos paradigmas. O autor 

ressalta a importância de o designer participar dessa etapa, caso contrário pode se 

tornar o executor da concepção de outra pessoa e ficará dependente da estrutura 

de poder na qual ocorre a sua participação, para atingir seus objetivos.

Bonsiepe (2012) questiona, no entanto, se as metodologias aplicadas pelos paí-

ses de centro, na Europa, são igualmente aplicáveis a países periféricos e também 

se regiões que adotam uma economia planejada deveriam utilizar os mesmos cri-

térios projetuais destinados a uma economia de mercado livre. 

O tema é abordado no próximo capítulo, no qual se discute que, apesar de a 

Amazônia ser considerada uma região periférica para o Brasil do ponto de vista eco-

nômico e da produção industrial, a partir de uma perspectiva ambiental a região tem 

assumido cada vez mais uma posição central, com diferentes modelos de planeja-

mento do uso do território. Esse contexto, no qual a sustentabilidade é meta priori-

tária, torna-se muito vulnerável quando regido exclusivamente por leis de mercado.

Segundo Bonsiepe (2012), a estrutura formal de um processo projetual pode 
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ser reavaliada, baseando-se nos seguintes critérios: a complexidade do problema, 

a disponibilidade dos recursos tecnológicos, os objetivos politicos-econômicos e a 

natureza do problema projetual.

Para o autor, as diversas críticas à metodologia projetual dos centros urbanos 

ainda não foram reunidas e sistematizadas de forma coerente. Observa, no en-

tanto, a necessidade de estar atento a formas de paternalismo que buscam solu-

ções para o mundo considerado periférico a partir de modelos da metrópole. 

Questiona se movimentos “alternativos” no design, que optam por projetos 

diversos do status quo dominante do design industrial dos países centrais, teriam 

força suficiente para produzir uma metodologia projetual alternativa. 

Pode-se identificar, de acordo com Bonsiepe (2012), diversas conotações e signifi-

cados de projetos alternativos de design, tais como: projetos de objetos e ferramen-

tas convivias, em lugar de produtos alienantes; um enfoque pró-rural, antiurbano, 

com uma visão diferente do mundo natural; ênfase em fatores de produção através 

de produtos que possam ser fabricados com materiais locais, favorecendo o em-

prego de mão de obra local; produção descentralizada em pequenas cooperativas 

ou comunidades, para consumo próprio; um “design participativo, incorporando os 

próprios consumidores na tarefa projetual” (BONSIEPE, 2012, p. 97), entre outros.

Algumas orientações são comuns a essas abordagens alternativas, como a “maior 

ênfase aos processos, às habilidades, organizações e atitudes” (BONSIEPE, 2012, p. 

97) e a observação quanto à escala mais apropriada para a produção, levando em 

conta as condições locais e os possíveis impactos da produção (BONSIEPE, 2012). Tra-

ta-se de compreender, portanto, que metodologias projetuais seriam mais oportunas 

a projetos de design destinados a contextos diferenciados. Algumas alternativas para 

esssa questão serão discutidas nos capítulos três e cinco desta pesquisa. 

2.2. DESIGN E SOCIEDADE

Existe uma indefinição no campo do design quanto ao que vem a ser exatamente 

o design em benefício da sociedade. Ou melhor, parece que o modelo de valores 

que define quais seriam as necessidades da sociedade está em constante revisão.

O papel social dos designers foi enfatizado por Vitor Papanek, a partir da década 

de 1970, no livro Design for the Real World (1985). O autor lembra que os designers, 

na sua maioria, trabalham para uma minoria consumista, em detrimento de tantas ou-

tras áreas, como a da saúde e da educação, que necessitariam de projetos de design. 



2. OS CAMINHOS DO DESIGN |   46

Defende a ideia do engajamento do design, chamando a atenção para a quantidade e 

diversidade de grupos humanos que são vítimas da exploração desenfreada de recur-

sos naturais, e que perdem suas florestas, suas águas e suas fontes de sobrevivência. 

Por outro lado, o educador Ivan Illich (1973), fonte de inspiração de muitos de-

signers nos anos de 1970, sustenta que o sistema industrial centraliza a produção 

e burocratiza o conhecimento. Propõe o desenvolvimento do potencial criativo, por 

meio de redes conviviais e solidárias, às quais dependem menos das instituições. 

Sugere ainda a autonomia dos sujeitos em contraposição ao saber institucionali-

zado, que tem levado à fragmentação do saber.

Segundo o economista francês Latouche (2012), Illich também defende a pers-

pectiva de uma sociedade de “decrescimento” programado, serena e convivial 

como forma possível para se viver melhor trabalhando e consumindo menos. 

Já o designer brasileiro Joaquim Redig (2011), afirma que não existe design que 

não seja social, uma vez que este, por definição, é sempre dirigido às necessidades 

da sociedade. 

Para Krippendorff (2000), os paradigmas que definem a atividade do design 

mudaram sensivelmente em relação ao modo como era percebido no século XX. O 

design concebido como criação de coisas perdeu espaço para uma concepção mais 

ampla da atividade projetual.

As transformações sentidas pelo processo de globalização, as percepções adqui-

ridas com os graves problemas ambientais e as mudanças impostas pela revolução 

tecnológica intensificaram os questionamentos quanto à função social do design. 

A sociedade atual passa por um intenso processo de transformação, que reflete 

na razão de ser do design, ampliando sensivelmente o seu espectro de atuação e a 

própria concepção da disciplina. 

Frascara (2004), acredita no potencial de projetos de design influenciarem com-

portamentos e afirma que o papel central das comunicações visuais não termina 

em sua produção e distribuição, mas em seu efeito sobre as pessoas. Por isso, de-

fende a importância de investir mais tempo na questão de como conceber o design 

e não apenas no modo como executá-lo. Ressalta, assim como Papanek (1985), 

que diversas áreas de interesse social necessitam da contribuição que o design 

pode trazer para melhorar o desempenho humano e a qualidade de vida. Lembra, 

porém, que projetos de alta complexidade social requerem muito tempo de pes-

quisa preliminar, situação muito diferente de projetos para empresas, às quais estão 

acostumadas a resultados imediatos. 
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Além disso, questões sociais envolvem problemas complexos e amplos, de diver-

sas naturezas. São, portanto, difíceis de serem resolvidos apenas pelo profissional da 

área do design pois dizem respeito a diferentes tipos de responsabilidade profissional 

tanto em relação ao cliente quanto ao público. Entre elas destaca-se a necessidade 

de criar mensagens detectáveis, discrimináveis e atrativas que apoiem valores huma-

nos básicos, trazendo uma contribuição positiva à sociedade favorecendo valores 

culturais locais, além dos objetivos operacionais do projeto (FRASCARA, 2004).

2.2.1. Design centrado no ser humano 

Diante da dificuldade de se definir o espectro de atuação de projetos de design 

destinados à sociedade, diversos teóricos do campo do design utilizam a aborda-

gem centrada no ser humano, em oposição ao design industrial, voltado para os 

produtos. Para discutir esta questão, utilizo as análises de Krippendorff (2000).

O autor afirma que a nossa cultura está em transição, não simplesmente para 

uma sociedade da informação, mas para uma cultura na qual as práticas projetuais 

são amplamente distribuídas, marcando também a passagem de uma cultura cien-

tífica para uma cultura projetual. 

Sustenta que o design, como atividade projetual, é mais uma ferramenta capaz 

de oferecer condições para se atingir mudanças na sociedade. Sua esfera de ação 

se concentra no que pode ser alterado, no que ainda não existe, a partir do de-

senvolvimento de linguagens visuais, metodologias e práticas capazes de narrar 

possibilidades imaginadas. Propondo “mudanças nas práticas sociais, inspirando 

outros a levarem adiante suas ideias e permitindo que as virtudes do design sejam 

decididas pela sabedoria coletiva” (KRIPPENDORFF, 2000, p. 96). 

Na trajetória que o design percorreu no último século observa-se o aumento 

gradual na consideração de aspectos humanos e sociais. Segundo Krippendorff, 

essa afirmação pode ser compreendida pelo percurso que ilustra as transformações 

no enfoque do design. Inicialmente lidando com produtos durante a era industrial, 

que depois se expandiram para bens, informação e identidades, motivados pela 

consolidação da sociedade de consumo. Com a introdução do computador pes-

soal, o designer passa a lidar com interfaces e sucessivamente, com o sugimento 

da internet, com rede de multiusuários. A sua atuação tem expandido horizontes 

para atividades de planejamento ao lidar com áreas que envolvem o design estra-

tégico, branding e design para a sustentabilidade. Na atualidade, o design se pauta 

também nos discursos, com o reconhecimento da figura do usuário como parte do 
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processo criativo. A percepção de que “não reagimos à qualidade física das coisas, 

mas ao que elas significam para nós”, levou os designers a absorver o fato de que 

o projeto de valores intangíveis passa a ser fundamental na relação com o usuário 

(KRIPPENDORFF, 2000, p. 89). 

Na maior parte do século XX (era industrial), predominava a crença no cará-

ter benéfico do progresso tecnológico. O enfoque do design nesse período era 

baseado em projetar itens funcionais, que atendessem à produção em série. Os 

usuários tinham que se adaptar aos produtos disponibilizados pela indústria. Essa 

abordagem priorizava critérios objetivos, como funcionalidade, custo, ergonomia, 

e ignorava a maneira pela qual vemos, interpretamos e convivemos com o artefato.

O foco no ser humano surge com uma visão mais ampla que envolve o con-

ceito de bens, informação, identidades, marcas. Enquanto produtos funcionais são 

relacionados a aspectos tecnológicos, “os bens, por outro lado, residem em sua 

passagem pelos mercados, na leitura de textos ou imagens; identidades, em como 

as pessoas veem a si mesmas e aos outros” (KRIPPENDORFF, 2000, p. 88). 

Partindo do fato que, para o design, o significado é fundamental, se torna evi-

dente que produtos, comunicações, processos e sistemas não existem fora do en-

volvimento humano. Eles são construídos, compreendidos e reconhecidos quando 

usados pelas pessoas que têm suas próprias percepções dessa experiência. Assim, 

os designers passam a se ocupar também de práticas sociais, símbolos e prefe-

rências, projetados para consumidores ou públicos, e não para usuários racionais 

(KRIPPENDORFF, 2000).

Com o surgimento dos computadores pessoais, o design começa a se ocupar 

de interfaces, que se expressam através de linguagens, interatividade, experiências 

internalizadas e autodidatismo. “As interfaces são processos, elas decompuseram 

os artefatos em sequências interativas” (KRIPPENDORFF, 2000, p. 89) com usuários 

e constituíram um novo foco para o campo do design. O desenvolvimento das 

interfaces possibilitou que os usuários pudessem reconfigurar e reprojetar seus 

próprios artefatos e interfaces, delegando uma atividade projetual a não desig-

ners. Assim se expandiram os processos de cocriação. Sucessivamente aparecem 

as redes multiusuários nas quais os participantes constroem seus próprios mundos 

enquanto estão em contato uns com os outros, mas não necessitam, no entanto, 

compartilhar metas ou pontos de vista em comum.

Segundo Krippendorff, os planejamentos, diferentemente das redes, são guia-

dos por visões compartilhadas, que na era industrial eram confinados à indústria, 
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e hoje à política. Olhando de maneira mais ampla, é possível compreender que o 

design, o ato de projetar, sempre foi planejamento. Nessa pespectiva, pode-se dizer 

que atividade projetual penetrou nas diferentes áreas da vida social. A cultura pro-

jetual reconhece a realidade como construída e não descoberta, e passou a se preo-

cupar com o “desenho” de possíveis modos de vida dentro do mundo material.

O autor sustenta ainda que o “design é uma defesa de causa”. Para que de-

signers possam articular futuros possíveis, o desenvolvimento do próprio discurso 

e da linguagem é fundamental. Nesse sentido, recomenda técnicas colaborativas 

de projeto capazes de envolver todos os atores que estão ligados ao processo. 

“Projetos podem ser baseados na visão de alguém, mas eles têm que provar sua 

viabilidade em muitos usos por outras pessoas, com visões parcialmente diferen-

tes” (KRIPPENDORFF, 2000, p. 95). 

Nessa perspectiva, concordamos com Krippendorff que afirma que “coorde-

nações adquirem significado social pelas narrativas e diálogos” e “artefatos são 

materializados pela linguagem” (KRIPPENDORFF, 2000, p. 90). A afirmação do 

autor reforça a percepção de que os processos de design são complementados 

pela presença do usuário, o qual participa do processo criativo, visto que este, para 

ser validado, necessita do envolvimento humano. 

Neste item, analisamos aspectos relativos ao processo da atividade projetual do 

designer, como elabora a linguagem visual e questões metodológicas relativas à 

prática projetual. Discutimos a sua finalidade no contexto social e a abordagem no 

ser humano, como resposta ao aumento gradual na consideração de aspectos hu-

manos e sociais. No próximo item iremos discutir diferentes aspectos e abordagens 

que envolvem o design direcionado para a sustentabilidade.

2.3. DESIGN E SUSTENTABILIDADE

2.3.1. Ecodesign e design para a sustentabilidade 

Nesse item veremos no que consistem as abordagens de design direcionadas à sus-

tentabilidade. Questões relativas aos impactos ambientais de materiais e produtos 

serão analisadas a partir de Kazazian (2005) e McDonough e Braungart (2002). Os 

diferentes tipos de intervenção em que o designer pode atuar na busca do design 

para a sustentabilidade serão apoiados em análises de Manzini e Vezzoli (2008).

O ecodesign, também chamado “ecoconcepção”, é uma abordagem que prevê 

a redução dos impactos ambientais de um produto, conservando suas qualidades 
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de uso, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos usuários de hoje e de 

amanhã. Considera o meio ambiente tão importante quanto as outras questões 

que definem a viabilidade do produto, como seus aspectos técnicos, custos e mer-

cado (KAZAZIAN, 2005).

A perspectiva do ecodesign incorpora soluções projetuais que reduzam o im-

pacto ambiental no processo produtivo e durante toda a vida dos produtos e dos 

materiais dos quais são feitos. Tais soluções podem ser obtidas por práticas como: 

reciclo, reuso, eficiência ou baixo consumo energético, redução dos materiais utili-

zados e dos impactos gerados na produção e em todo o ciclo de vida do produto. 

Assim, o ecodesign é uma abordagem que prevê maior eficiência sistêmica, o 

que envolve o gerenciamento consciente dos recursos renováveis, dos fluxos de 

energia, materiais, produtos e pessoas desde a sua fabricação até o seu descarte e 

a capacidade de decomposição dos materiais utilizados ou o seu reciclo após o uso. 

O projeto de produto a partir da análise do seu ciclo de vida consiste em prever 

a série de etapas que envolvem o seu desenvolvimento, como a obtenção de ma-

térias-primas e insumos, o processo produtivo, o consumo, a disposição final ou 

sua reinserção no ciclo produtivo. O design do ciclo de vida incorpora uma visão 

sistêmica ao projeto de produtos e serviços para minimizar os impactos ambientais. 

Envolve desde a quantidade e tipo de matéria-prima utilizada até o descarte dos 

materiais e produtos. Propõe a substituição do sistema produtivo linear unidirecio-

nal (Figura 13) para o sistema com fluxo fechado (Figuras 14 e 15). 

Figura 13 - Gráfico do esquema linear unidirecional da economia (KAZAZIAN, 2005, p. 52)
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O fluxo fechado inclui o projetar o fim da vida e e o reaproveitamento dos resí-

duos. Neste esquema, é interessante notar que o resíduo passa por um processo de 

valorização para que seja recolocado no ciclo produtivo. Este sistema funciona con-

servando as propriedades físico-químicas dos objetos, ou alterando-as, através de 

práticas como reuso ou o reciclo, como apresentado na página anterior (Figura 15). 

Figura 14 - Gráfico do 
ciclo de vida do produto 
(KAZAZIAN, 2005, p. 52)

Figura 15 - Gráfico do 
fluxo fechado (KAZAZIAN 
2005, p. 52)

Esse processo de valorização requer novas soluções de uso e de consumo. Se-

gundo Kazazian, este modelo leva à reorganização do papel das empresas no ciclo 

econômico, de modo que elas também possam tornar-se produtoras de matérias-

-primas e serviços, o que contribuiria para a redução dos resíduos.
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De acordo com o autor, a partir da perspectiva do fluxo fechado, “novas estru-

turas produtivas podem ser criadas. Por exemplo, duas fábricas no mesmo local de 

produção, uma que fabrica e outra que remanufatura os produtos industrializados 

e devolvidos” (KAZAZIAN, 2005, p. 52). O gráfico do fluxo fechado mostra os 

possíveis destinos do produto após o consumo, podendo ser remanufaturado no 

mesmo ou em novo produto ou ser transformado em nova matéria-prima secun-

dária. O design do ciclo de vida postula a necessidade de um projeto que leve em 

conta o fato de que o produto terá uma história, um passado e um futuro. É mais 

fácil trabalhar no começo da cadeia produtiva, ou seja, no projeto do produto, do 

que apenas investir em programas de reciclo, reuso ou consumo consciente. 

A reutilização é o processo de aproveitamento dos resíduos sólidos sem sua 

transformação biológica, física ou físico-química, que pode ocorrer de inúmeras 

maneiras, sendo conveniente estudar essa estratégia na etapa projetual, facilitando 

a reiserção do produto ou materiais na cadeia produtiva. Mas esse processo tam-

bém pode acontecer por meio do projeto que facilite a sua desmontagem após o 

descarte, como é o caso de vários produtos industriais, como geladeiras, eletrodo-

mésticos, componentes automobilísticos e eletrônicos, etc.

O reuso também pode se dar com o reaproveitamento de uma parte de um 

produto durável em outras funções. No campo do design e do artesanato brasileiro, 

talvez por limitações de ordem econômica e tecnológica, esta prática é adotada 

com muita frequência, muitas vezes por meio de processos artesanais. Podemos 

encontrar lacres de latas de alumínio que se transformam em bolsas, peças plásticas 

de jogos infantis convertidas em luminárias e pedaços de pneus que viram sandálias.

A reciclagem consiste no processo de transformação dos resíduos sólidos que 

envolve a alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com 

o objetivo de transformá-los em insumos ou novos produtos. É o caso, por exemplo, 

de garrafas plásticas PET que são transformadas em fios para a confecção de roupas.

A partir da criação do Plano Nacional dos Resíduos Sólidos, a reciclagem se 

oficializa como uma das principais formas de se reaproveitar e valorizar os resíduos 

da produção. Com a reciclagem, é possível reduzir a extração de novas matérias-

-primas da natureza, prolongando o seu ciclo de vida.

No Brasil, durante anos, praticou-se a reciclagem baseada em trabalhadores in-

formais que coletam resíduos recicláveis na rua. Esses catadores foram motivados, 

inicialmente, por necessidade financeira, ainda antes que a maioria da população 

reconhecesse o valor desse trabalho. O design pode atuar como um facilitador no 
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processo de aproveitamento do material para a reciclagem, desenvolvendo produ-

tos que levem em conta a sua reciclagem ou decomposição após o uso. 

Boa parte da reciclagem hoje é considerada downcycling, o que, segundo 

McDonough e Braungart (2002), é uma reciclagem que promove a redução da 

qualidade do material através do tempo. O design pode incentivar o processo de 

upcycling11 desenvolvendo novos produtos ou materiais com os resíduos. Esta 

proposta também dialoga com o modelo citado por Kazazian (2005), no qual 

novas estruturas produtivas passam a ser criadas visando à valorização dos pro-

dutos e materiais após seu uso. 

As embalagens são responsáveis por grande parte dos resíduos descartados, por 

serem produtos com ciclo de vida muito curto. O design da embalagem deve ser 

idealizado, portanto, com o objetivo de restringir o volume e peso às dimensões 

requeridas à proteção do conteúdo e à comercialização do produto. Materiais plás-

ticos e derivados do petróleo impactam consideravelmente o meio ambiente, pois 

provêm de fonte não renovável, não sendo possível, muitas vezes, o seu reciclo. 

As estratégias de design para integração dos requisitos ambientais nas fases 

de desenvolvimento de produtos ou de embalagens devem levar em consideração 

o gerenciamento dos 3Rs: Reduzir, Reutilizar e Reciclar. É aconselhável reduzir ao 

máximo o consumo de materiais, reutilizar ou reciclar os materiais ou produtos não 

poluentes, prevendo eficiência na operação da coleta seletiva e a facilitação do 

transporte em relação à logística reversa12.

Design para a sustentabilidade

Na definição de Manzini e Vezzoli (2008, p.17), o ecodesign é um modelo projetual 

orientado por critérios ecológicos, o que “sintetiza um vasto conjunto de ativida-

des projetuais que tendem a enfrentar os temas postos pela questão ambiental 

partindo do ponto inicial, isto é, dos desenhos dos próprios produtos”. Os autores, 

no entanto, apontam que o termo “ecodesign” representa um conceito operativo 

11 Upcycling é um termo usado para a reutilização de resíduos para fazer novos produtos de um valor igual ou 
maior do que o produto do qual foi recuperado (MCDONOUGH; BRAUNGART, 2002).

12 Logística reversa é um instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto 
de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor 
empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final 
ambientalmente adequada (PLANO NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, 2010). Disponível em: <www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_Ato2007- 2010/2010/Lei/L12305.htm>. Acesso em: 21 nov. 2011.
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bem amplo e por isso é facilmente questionável. Dessa forma, consideram mais 

coerente o uso do termo “design para a sustentabilidade”, já que o seu propósito 

é fazer nascer novas soluções que sejam social e culturalmente apreciáveis, levando 

em conta aspectos tecnicamente possíveis e ambientalmente necessários. 

Seguindo os conceitos do design para a sustentabilidade, Manzini e Vezzoli 

(2008) afirmam que é possível para o designer atuar com quatro diferentes posturas:

1. O redesign ambiental do existente, que prevê a melhoria da eficiência global de 

um produto ou serviço, minimizando impactos ambientais, como o consumo de 

material, energia e resíduos. São adotadas escolhas de caráter técnico e não se 

esperam mudanças no estilo de vida e consumo. Propicia, porém, a divulgação 

de componentes sociais e ambientais incorporados para sensibilizar os usuários.

2. O projeto de novos produtos ou serviços que substituam os atuais e sejam social-

mente aceitos. Consistem em inovações técnico-produtivas e de serviços ecolo-

gicamente mais favoráveis, direcionados à busca de uma qualidade ambiental.

3. O projeto de novos produtos e serviços intrinsecamente sustentáveis. Requer 

uma escolha projetual no âmbito estratégico para oferecer uma nova maneira de 

combinar produtos e serviços potencialmente mais sustentáveis, possibilitando a 

promoção de novos conceitos que podem envolver mudanças comportamentais.

4. A proposta de novos cenários que correspondam a estilos de vida sustentáveis 

consiste em desenvolver atividades no plano cultural que tendam a promover 

novos critérios de qualidade, inserindo uma mudança no modo como se busca 

resultados em uma dada estrutura. Pode envolver atividades projetuais desvin-

culadas de uma relação direta com a produção (MANZINI; VEZZOLLI, 2008).

2.3.2. Design para a inovação social e sustentabilidade

Nesse item vamos analisar como a construção de cenários de sustentabilidade se 

relaciona com a proposta de novos modelos projetuais e como os designers podem 

interagir nesses contextos. Para isso, vamos nos basear em Manzini (2008).

A percepção da crescente escassez de recursos naturais tem levado a cultura 

do design a uma redefinição dos modelos de produção e consumo. Esse contexto 

fomenta uma mudança de posição por parte do designer, que não mais se pauta 

exclusivamente em projetar para atender aos desejos da sociedade de consumo, 

mas em habilitar pessoas a viver melhor. Isso implica se envolver com estratégias 

capazes de apoiar modelos de produção, serviços e comportamentos necessários 

para uma sociedade sustentável.
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Esse posicionamento altera a construção de modelos projetuais, que passam 

a se apoiar mais em soluções do que em produtos, gerando uma nova estratégia 

de ação que combina o desenvolvimento de produtos ao de serviços, o que é cha-

mado Sistema Produto-Serviço (MONTEIRO, 2008). 

Nessa perspectiva, maior ênfase é dada ao design de serviços, que pode ser 

definido como “uma atividade de planejamento e organização de pessoas, infra-

estrutura, comunicação e componentes de materiais de serviço” (PENIN, 2006), e 

tem como objetivo melhorar a qualidade da interação entre o prestador de serviços 

e os usuários. Desse modo, criam-se oportunidades para desenvolver um sistema 

integrado de produtos, serviços e comunicações, sustentado por uma abordagem 

vinculada a conceitos de qualidade socioambiental.

Manzini defende que a preservação e regeneração do nosso capital ambiental 

e social poderia servir como modelo para gerar novas tendências de estilo de vida, 

produção e consumo. Para o autor, a perspectiva da sustentabilidade será atingida 

por meio de um processo de descontinuidades sistêmicas, as quais irão gerar trans-

formações que devem atingir “todas as dimensões do atual sistema sociotécnico: a 

física (fluxo de materiais e energia), a econômica e institucional (a relação entre os 

atores sociais), a ética, estética e cultural (os valores e juízos de qualidades que lhe 

darão legitimidade social)” (MANZINI, 2008, p. 19).

Nesse sentido, o autor sugere que os diferentes tipos de sociedade, industriali-

zadas ou não, busquem ideias de desenvolvimento diferentes das que predominam 

hoje. Manzini afirma que “pensar em termos de soluções é uma precondição para 

conceber e realizar sistemas sustentáveis”, o que promove uma abordagem sistê-

mica e abre a discussão sobre o atual sistema insustentável de produtos e serviços. 

Sugere, então, alguns procedimentos: planejar diferentes combinações possíveis de 

produtos, serviços, conhecimento e habilidades organizativas; avaliar a efetiva con-

veniência econômica, social e ambiental das alternativas identificadas e “promover 

a convergência entre os atores sociais envolvidos na realização da solução escolhida 

e conectá-los aos produtos e serviços e conhecimentos que irão compor a solução” 

(MANZINI, 2008, p. 29). O autor acredita que:

O papel específico dos designers, na transição que nos aguarda, é oferecer novas 
soluções a problemas, sejam velhos ou novos, e propor seus cenários como tema 
em processos de discussão social, colaborando na construção de visões compar-
tilhadas sobre futuros possíveis e sustentáveis (MANZINI, 2008, p.16).

Para o autor, a criatividade e as habilidades de design são elementos efetiva-
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mente necessários para mover um processo de inovação social e tecnológica, como 

requer a transição rumo à sustentabilidade (MANZINI, 2008, p.16).

Manzini afirma ainda que, na transição rumo à sustentabilidade, é necessário 

pro mover a variedade e desenvolver a diversidade biológica, sociocultural e tec-

nológica:

Visto que a sustentabilidade é praticamente sinônimo de diversidade, planeje res-
peitando a diversidade existente (biológica, cultural, organizacional e tecnológica) 
e, se possível, gere novas formas: dê maior importância aos produtos artesanais 
locais, desenvolva sistemas de energia baseados em diferentes recursos, estimule 
a utilização de múltiplos meios de transporte, etc. (MANZINI, 2008, p. 32).

O termo “inovação social” pode ser associado a “mudanças no modo como 

indivíduos ou comunidades agem para resolver seus problemas ou criar oportuni-

dades” (MANZINI, 2008, p. 61). É interessante observar que, nesse processo, “tais 

inovações são guiadas mais por mudanças de comportamento do que por mudan-

ças tecnológicas13 ou de mercado, geralmente emergindo por meio de processos 

organizacionais de ‘baixo para cima’” (MANZINI, 2008, p. 61-62).

O autor observa, no entanto, que as inovações sociais tendem a ocorrer de forma 

mais intensa quando novas tecnologias surgem na sociedade ou quando problemas 

particularmente urgentes são enfrentados. Lembra que o momento atual contempla 

os dois casos, o que leva a prever um intenso processo de inovações sociais.

Comunidades criativas podem ser definidas como “pessoas que, de forma cola-

borativa, inventam, aprimoram e gerenciam soluções inovadoras para novos modos 

de vida” (MERONI14, 2007 apud MANZINI, 2008, p. 64). Por serem organizações 

sociais complexas e delicadas não podem ser planejadas, mas é possível gerar um 

ambiente favorável para torná-las mais prováveis por meio de projeto de serviços, 

produtos, espaços e ferramentas comunicativas. Resultam de uma combinação de 

demandas e oportunidades:

As oportunidades se manifestam a partir de diferentes combinações de três ele-
mentos básicos: a existência (ou ao menos a memória) das tradições; a possibi-
lidade de utilizar (de uma forma apropriada) uma série de produtos, serviços e 

13 O termo tecnologia, de origem grega, é formado por tekne (“arte, técnica ou ofício”) e por logos (“conjunto 
de saberes”). É utilizado para definir os conhecimentos que permitem fabricar objetos e modificar o meio am-
biente, com vista a satisfazer as necessidades humanas. De acordo com o Dicionário da Língua Portuguesa da 
Porto Editora, a tecnologia é o conjunto dos instrumentos, métodos e técnicas que permitem o aproveitamento 
prático do conhecimento científico. Disponível em: <http://conceito.de/tecnologia>. Acesso em 5 set 2013.
 
14 MERONI, Anna. Creative Communities. People inventing sustainable ways of living. Milão: Polidesign, 2007.
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infraestruturas; a existência de condições sociais e políticas favoráveis (ou pelo 
menos capazes de aceitar) ao desenvolvimento de uma criatividade difusa.” 
(MANZINI, 2008, p. 65).

Essa criatividade socialmente difusa pode se expressar no projeto de atividades 

colaborativas, por exemplo a produção de produtos típicos locais, que se articulam 

com redes globais. Nesse caso, são atividades de produção baseadas nas habilida-

des e nos recursos de uma localidade específica e apresentam sempre um denomi-

nador comum, que é a mudança na escala local. Elas articulam interesses pessoais, 

sociais e ambientais e, “em sua busca por soluções concretas, acabam por reforçar 

o tecido social, gerando e colocando em prática ideias novas e mais sustentáveis 

de bem-estar” (MANZINI, 2008, p. 63).

Essas atividades representam descontinuidade em seus contextos, procurando 

combinar modos tradicionais de fazer com os outros mais sustentáveis. Exploram 

novos conceitos de localidade e novas formas de comunidade, conforme algumas 

importantes diretrizes da sustentabilidade ambiental: tendência a regenerar redes 

locais e coerência com o modelo de economia distribuída, que veremos mais deta-

lhadamente nesse texto. 

A herança de conhecimentos, à luz das condições de existência atuais, pode 

representar um valioso material de construção para o futuro. A atualização do 

passado pode ser utilizada como um novo recurso social e cultural. 

O uso e a reiterpretação de tecnologias simples de maneira original podem 

colaborar para gerar novos tipos de produto ou serviço. A possibilidade de reciclar 

tecnologias simples constitui potencialidades ainda não imaginadas e ainda não 

utilizadas (MANZINI, 2008).

Organizações colaborativas

Podemos afirmar que as organizações colaborativas são fruto dos casos promis-

sores gerados por empreendimentos sociais difusos. São “iniciativas de produção 

e serviço baseadas em relações colaborativas entre pares e, consequentemente, 

numa grande confiança mutual” (MANZINI, 2008, p. 72).

Algumas ferramentas de design, que contribuem para sustentar organizações 

colaborativas, são chamadas de “soluções habilitantes”. Elas podem se manifestar 

por meio de “sistemas de produtos, serviços e programas de comunicação, e o que 

mais for necessário para implementar a acessibilidade, a eficácia e a replicabilidade 

de uma organização colaborativa” (MANZINI, 2008, p. 84).
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Para tornar as organizações colaborativas mais acessíveis e eficazes, Manzini su-

gere a aplicação de um processo de design em três etapas, lembrando, entre outros 

aspectos, da necessidade de promover estratégias de comunicação motivantes e 

capazes de fornecer os conhecimentos necessários:

A primeira etapa é analisar e detectar suas forças e suas fraquezas. A segunda 
é conceber e desenvolver soluções (para aumentar suas forças e diminuir suas 
fraquezas) utilizando produtos, serviços e comunicação de uma forma original. 
A terceira etapa é desenvolver soluções usando tecnologias novas e especifica-
mente concebidas (MANZINI, 2008, p. 85).

Aumento de escala e replicabilidade

Um dos aspectos que tornam as comunidades criativas e seus casos promissores in-

teressantes é o fato de representarem uma perspectiva para o “aumento da escala, 

promovendo a adoção de estilos de vida sustentáveis entre um grande número de 

pessoas” (MANZINI, 2008, p. 87). É importante frisar que a questão do aumento 

de escala não diz respeito a industrializar os processos e sim como “torná-los mais 

acessíveis e eficazes, facilitando a sua disseminação em larga escala” (MANZINI, 

2008, p. 87). É conveniente avaliar ainda como a perspectiva do design – que en-

volve um conjunto de criatividades, capacidades empreendedoras e conhecimento 

tecnológico – pode contribuir nesse processo. 

2.3.3. O design, a dimensão local e a sustentabilidade

Projetos de design orientados para localidades podem constituir uma ferramenta 

de suporte na busca da sustentabilidade. A seguir abordo os conceitos de relocali-

zação e resiliência como forma de se promover a sustentabilidade na esfera local, 

apoiada em LUCCA (2011), HOPKINS (2008) e THACKARA (2008). 

O reconhecimento dos recursos do território e o estudo de suas possibilidades 

de uso de modo sustentável constituem importantes fatores para gerar autonomia 

de comunidades locais, evitando a dependência de subsídios externos ou os efeitos 

de crises globais. Como foi visto no item anterior, a possibilidade de criar novas 

combinações de atividades locais, e a orientação de empreendimentos a partir 

da perspectiva do Sistema Produto-Serviço, pode favorecer inovações sociais com 

maior potencial de sustentabilidade (MANZINI, 2008; THACKARA, 2008).

O conceito da relocalização, no qual a economia local é priorizada, contribui 

para o direcionamento inicial de mercado e de atividades produtivas que tenham 
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como objetivo a sustentabilidade do território, beneficiando a população da região. 

O termo relocalizar ou regionalizar consiste na busca de um reenquadramento 

da economia na sociedade local para maximizar a produção em nível local dos pro-

dutos necessários para satisfazer as necessidades dessa comunidade. Está relacio-

nado à conservação e ao desenvolvimento de atividades de base em um território, 

com o objetivo de gerar autonomia alimentar, econômica e energética. O uso de 

recursos locais propicia a redução do consumo de energia e de materiais, uma vez 

que evita o deslocamento de mercadorias, reduz o uso de embalagens e propicia 

o aumento da reutilização e do reciclo (LATOUCHE15, 2009 apud LUCCA, 2011). 

O conceito de resiliência, por sua vez, diz respeito à capacidade de qualquer 

sistema, desde um indivíduo até os sistemas econômicos, resistir e manter o próprio 

funcionamento, mesmo após ser submetido a uma crise externa imprevista. O prin-

cípio da resiliência, portanto, está diretamente ligado à ideia da relocalização, que 

reforça essa capacidade de resistência e autonomia de um dado sistema. Pode-se 

construir a resiliência de uma comunidade por meio da recuperação da agricultura 

e da produção de alimentos e energia localmente. Hopkins (2008) recomenda tam-

bém a revisão do sistema sanitário e a utilização de materiais locais para a constru-

ção (HOPKINS16, 2008 apud LUCCA, 2011).

Thackara (2008) afirma que as condições, as habilidades, as redes, o comércio 

e a cultura local são responsáveis pelo sucesso da maior parte da atividade eco-

nômica no mundo. Informações sobre as atividades e os serviços locais podem ser 

utilizadas para melhorar a eficiência de recursos dos locais e relocalizar produtos e 

serviços de determinada região. Assim, intervenções no campo do design podem 

contribuir com esse sistema, dependendo do modo como forem concebidas. É 

necessário considerar os fluxos de materiais e energia em todos os sistemas que 

projetamos, para validar práticas sustentáveis, já que múltiplos sistemas, como 

energia, clima, alimentação, dinheiro e cultura, interagem uns com os outros de 

forma dinâmica. Nesse sentido, a sensibilidade ao contexto, aos relacionamentos e 

às consequências é crucial em um processo de transição para um desenvolvimento 

sustentável. O autor lembra que a autenticidade, o contexto e a produção local são 

15 LATOUCHE, Serge. Breve trattato sulla decrescita serena, traduzione di Fabrizio Grillenzoni, Torino, Bollati 
Boringhieri, 2009 (ed. orig. Petit traité de la décroissance sereine, Paris, Mille et une nuits, Département de la 
Librairie Arthème Fayard, 2007).

16 HOPKINS, Rob. The transition handbook. From oil dependency to local resilience, Dartington, Uk, Green 
Books Ltd., 2008.
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atributos cada vez mais desejáveis nas coisas que compramos e nos serviços que 

utilizamos. Ao associarmos um produto local a um lugar bonito, ou a uma cultura 

diferenciada, aumentamos suas chances de venda (THACKARA, 2008).

Por outro lado, a perspectiva da sustentabilidade nos leva à compreensão de 

que a cultura local diz respeito a certo modo de fazer e não de vender. Segundo 

Thackara (2008), nas experiências que envolvem o turismo de tipo cultural, por 

exemplo, o serviço mais valioso que os artistas e designers podem prestar a uma 

localidade está na ajuda à população local no sentido de desenvolver uma visão 

cultural compartilhada do futuro, mas sem definir esse futuro para ela. Para o 

autor, o desafio do designer é desenvolver plataformas e ferramentas capacitadoras 

e, ao mesmo tempo, adequadas a seu contexto específico. Por exemplo, projetar 

soluções que combinem a coleta ou reutilização de resíduos sólidos com materiais 

locais, proporcionando a integração de artefatos de produção local a projetos para 

a infraestrutura pública (SARMENTO, 2011). Nesses termos, o suporte técnico de 

designers pode envolver de forma criativa as pessoas locais com o objetivo de aju-

dá-las a otimizar o uso de seus próprios recursos. O design pode, portanto, atuar 

na criação de combinações de conhecimento, recursos e competências. Em outras 

palavras, trata-se de enxergar como o conhecimento antigo pode ser aplicado em 

um novo contexto para gerar novos conhecimentos (THACKARA, 2008).

Já Bonsiepe (2012) questiona se o design produzido localmente se presta para 

reforçar a autonomia. Indaga também qual seria a principal diferença entre o de-

sign do centro e o design da periferia17. Segundo o autor, a política de design da 

periferia oscila entre dois polos: de um lado uma política heterodirigida e de outro 

a busca pelo fortalecimento da identidade à procura de autonomia. Reafirma, con-

tudo, o quadro que ainda prevalece no Brasil, no qual aos países da periferia é 

atribuída a função predominante de exportador de recursos naturais não transfor-

mados (commodities) e importador de produtos industrializados.

2.3.4. Design e território

A perspectiva da sustentabilidade entende que a esfera ambiental e a social são 

inseparáveis e portanto o território é uma entidade sociogeográfica na medida em 

17 Conforme visto anteriormente, Bonsiepe (2011, p. 46) refere-se ao conceito de“periferia” no sentido político 
e não geográfico, ou seja, considerando os países que“pejorativamente” são chamados de subdesenvolvidos ou 
em desenvolvimento.
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que os recursos locais (materiais, produtos, conhecimentos, pessoas) e a sua va-

lorização possam ser utilizados em benefício das comunidades e economias locais 

(MANZINI; MERONI, 2009).

Para discutir essa questão, tomo como base a abordagem do design e território 

(KRUCKEN, 2009), que integra a ideia de valorização do território e da sua biodi-

versidade aos produtos e serviços que surgem a partir das vocações de uma região. 

Nessa perspectiva, o design atua de forma estratégica, auxiliando na reconfiguração 

ou na organização dos processos produtivos. Busca também compreender quais são 

os caminhos possíveis para fortalecer e comunicar identidades e produtos locais. 

As mudanças ocorridas na sociedade pós-industrial trouxeram uma nova visão 

de produção e consumo. A percepção dos limites ambientais, aliada ao fato de o 

consumo se sustentar, cada vez mais, em valores simbólicos, está entre os fatores 

que justificam o desenvolvimento de estratégias que possibilitem a valorização da 

produção local. Ao mesmo tempo, a conectividade proporcionada pela tecnologia 

da informação, abre caminho para novas possibilidades de comunicação e consumo. 

No contexto de mundo globalizado, no qual pouca ênfase é dada à identidade 

de boa parte do que se produz, o conhecimento da origem dos produtos prove-

nientes de reservas de biodiversidade pode ser um fator de valorização. O design se 

apresenta como um aliado nessa tarefa de “mediar produção e consumo, tradição 

e inovação, qualidades locais e relações globais” (KRUCKEN, 2009, p. 17). Con-

forme aponta Krucken as contribuições do design podem vir de três linhas:

Promover a qualidade dos produtos, dos territórios, dos processos de fabricação; 
apoiar a comunicação, aproximando consumidores e produtores e intensificando 
as relações territoriais; apoiar o desenvolvimento de arranjos produtivos e cadeias 
de valor sustentáveis, visando ao fortalecimento de micro e pequenas empresas 
(KRUCKEN, 2009, p. 18).

Qualidade e capital territorial

A noção de qualidade é um processo subjetivo, influenciado por questões culturais. 

Os principais elementos objetivos e subjetivos que apoiam a percepção de quali-

dade de um produto são: indicações geográficas da origem; indicações de quali-

dade técnica do produto, do processo e de seu controle e indicação da qualidade 

socioambiental e econômica da sua cadeia de produção.

A qualidade percebida de um produto ou serviço é representada por seis di-

mensões de valor: valor funcional ou utilitário (adequação ao uso, às qualidades 
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intrínsecas do produto); valor emocional (de caráter subjetivo, incorpora motiva-

ções afetivas e percepções sensoriais ligadas a diversos tipos de associação); valor 

ambiental (vinculado principalmente à prestação de serviços ambientais); valor sim-

bólico e cultural (associado a tradições, origens históricas, significados espirituais, 

etc.); valor social (relaciona-se a aspectos sociais e éticos envolvidos no processo de 

produção, comercialização e consumo) e valor econômico, que se baseia na relação 

custo/benefício em termos monetários (KRUCKEN, 2009).

Dessa forma, a qualidade de um produto também leva em conta o território, os 

recursos utilizados e a comunidade que produziu. As informações sobre a história 

que está por trás do produto reforçam e valorizam a sua identidade. 

O capital territorial compreende a percepção do produto como parte do território 

e é descrito como: “o conjunto de elementos de que dispõem o território nos níveis 

material e imaterial, que podem constituir, em alguns aspectos, vantagens e, em ou-

tros, desvantagens”. O capital territorial pode ser analizado a partir de oito elementos: 

os recursos físicos e a sua gestão; a cultura e a identidade do território; os recur-
sos humanos; o know-how implícito e as competências; as instituições locais, as 
organizações políticas e os atores comunitários que contribuem para a gestão 
do território; as atividades empresariais; os mercados e as relações externas; a 
imagem e a percepção do território (OBSERVATÓRIO EUROPEU LEADER18,1999 
apud KRUCKEN, 2009, p. 34).

Para se avaliar o capital territorial, bem como para se elaborar um projeto de de-

senvolvimento local para um território é necessário o reconhecimento da sua histó-

ria, das relações locais (redes locais, interações de atores e instituições do território) 

e globais (redes externas, trocas com mercados e instituições) (KRUCKEN, 2009).

Design para soluções sustentáveis

A concepção e o desenvolvimento de soluções sustentáveis, como visto nos itens 

anteriores desta pesquisa, requerem não apenas a redução do impacto ambiental 

dos materiais e processos, mas a avaliação dos impactos de todas as etapas de pro-

dução, consumo e descarte. Nesse sentido, as soluções para produtos locais serão 

mais eficientes se integrarem as competências dos diversos atores, bem como os 

produtos, os processos e as relações que se desenvolvem no território.

18 OBSERVATÓRIO EUROPEU LEADER. Inovação e desenvolvimento rural. Série “Os cadernos do Observatório”, 
Caderno n. 2, 1997. Disponível em: <http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leader2/rural-pt/biblio/>.
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Considerando que a sustentabilidade envolve, simultaneamente, as dimensões 

econômica, social e ambiental, além do manejo dos recursos, seus produtos con-

tribuem para a prosperidade do território, ativando a economia local. Ao promo-

vermos um produto, relacionando-o à sua origem, estaremos colaborando para 

valorizar outros produtos e serviços da mesma região.

Comunicar as qualidades socioambientais dos produtos e serviços envolvidos 

nesse sistema é fundamental, pois permite que os processos sejam avaliados pro-

piciando o desenvolvimento de novas relações entre produtores e consumidores e 

a divulgação dos produtos e serviços locais.

Os elementos que permitem a avaliação dos valores socioambientais são: a 

origem e as características das matérias-primas, os processos de fabricação e de 

distribuição, a história dos produto, do território e da comunidade que produz, as 

iniciativas de preservação do território e dos serviços a ele associados e os impactos 

gerados pelo produto e pela embalagem (ciclo de vida, consumo energético e pos-

sibilidade de reciclar ou reusar os recursos utilizados) (KRUCKEN, 2009).

Design e arranjos produtivos locais

A abordagem do design aplicada ao território compreende a ideia de planejar ações 

que valorizem o capital territorial em uma perspectiva sustentável e de longo prazo. 

Para Krucken, o design representa uma ferramenta importante na construção de estra-

tégias de inovação em escala regional ou nacional que permitam a reconfiguração ou 

potencialização das vocações do território. O enfoque da análise baseado no território 

amplia as oportunidades e as possibilidades de sinergia entre os atores locais. Para 

tanto, é necessário que haja um clima empreendedor favorável, que consiste em: “as-

sociar-se e trabalhar em conjunto; desenvolver uma visão estratégica dos recursos do 

território e de projetos para valorizá-los, conduzir ações em nível sistêmico e estabele-

cer redes favoráveis ao desenvolvimento local” (KRUCKEN, 2009, p. 49). A união dos 

atores de um território pode resultar em “arranjos produtivos locais (APL)”, que são:

Aglomeração de empresas localizadas em um mesmo território, que apresentam 
especialização produtiva e mantêm vínculos de articulação, interação, coopera-
ção e aprendizagem entre si e com os outros atores locais, tais como: governo, 
associa ções empresariais, instituições de crédito, ensino e pesquisa” (MDIC, 2013).

Os APLs constituem redes de valores e de saberes provenientes de uma deter-

minada cultura local e que são organizados e promovidos por meio das instituições 

situadas no território (KRUCKEN, 2009).
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Segundo Sforzi e Lorenzini19 (2002 apud KRUCKEN, 2009), entre os fatores que 

podem consolidar um APL estão a sua capacidade organizativa, de experimentação 

e ação, o talento criativo, as habilidades artesanais, a competência técnica e a capa-

cidade de inovação. Para viabilizar as qualidades mencionadas acima é interessante 

estimular a interação de profissionais de diversas áreas do conhecimento por meio 

do apoio de instituições de ensino e pesquisa e de suporte ao empreendedorismo. 

Nessa perspectiva, Krucken (2009, p. 51-52) destaca os sete principais proces-

sos nos quais o design pode dar suporte às APLs: (1) Identificação e exploração sus-

tentável do potencial dos recursos e das competencialidades situadas no território 

[…]; (2) Projeto e desenvolvimento de produtos e serviços diferenciados e com alto 

valor agregado localmente, com base nos recursos, nas competências e na riqueza 

cultural disponível; (3) Processos colaborativos de inovação e aperfeiçoamento do 

design local, pelos quais se promova o diálogo de tradição e inovação […]; (4) De-

senvolvimento de uma cultura de coprodução de valores e de processos produtivos 

colaborativos; (5) Fortalecimento da imagem do território e de seus produtos e 

empresas; (6) Projeto de novas interfaces e formas de intermediação entre os pro-

dutores e os consumidores (redes e cadeias de valor) […] [7] […] desenvolvimento 

de produtos a partir de matérias-primas alternativas disponíveis no território, além 

da utilização de subprodutos e resíduos.

Design e cadeia de valor

O modelo de cadeia de valor representa uma ferramenta importante no contexto 

desta tese, pois permite individualizar e projetar ações no campo do design que 

possam contribuir para a valorização de produtos locais. 

Utiliza-se o modelo da cadeia de valor20 para analisar o sistema de criação e 

transmissão de valores dentro de um processo produtivo. Ele representa o conjunto 

de atividades desempenhadas por diferentes atores em uma organização, que são 

necessárias para conceber, produzir, distribuir, comercializar e sustentar um produto. 

19 SFORZI, F.; LORENZINI, F. I Distretti Industriali. In: L’esperienza italiana dei distretti industrialli, Roma: IPI – 
Istituto per la Promozione Industriale, 2002.

20 O modelo de cadeia de valor foi originalmente difundido por Porter (2005), baseado em atividades inter-
nas das empresas, servindo para visualizar as etapas que agregam valor a um produto e subsidiar análises de 
competitividade. Ao decompor uma organização nas suas atividades de relevância estratégica torna-se possível 
examinar os custos e o potencial de diferenciação de qualidade em cada processo. A cadeia de valor permite a 
compreensão do fluxo de agregação de valor ao consumidor final no âmbito de uma ou mais unidades de ne-
gócio interdependentes. Disponível em <http://pt.wikipedia.org/wiki/Cadeia_de_valor>. Acesso em: 5 abr 2013.
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No caso de produtos da sociobiodiversidade sua cadeia pode envolver as seguintes 

etapas: extração, seleção do produto (limpeza, secagem, filtragem), processamento, 

beneficiamento, transformação da matéria-prima em produto, ações de suporte para 

acesso ao mercado (marca, embalagem, etc.), distribuição, venda e divulgação. 

O design permeia várias etapas de agregação de valor nesse processo. Inicial-

mente, no planejamento, direcionando a conversão de matérias-primas em produtos 

e durante a produção, promovendo a qualidade dos produtos e dos processos e 

definindo os aspectos visuais e comunicativos de produtos e serviços. Também atua 

nas etapas finais, o que inclui a criação de marca, embalagem, sinalização e material 

de divulgação para comunicar as características e os valores do produto ou serviço.

A criação de redes

De acordo com Krucken, é muito difícil que as pequenas produções locais tenham 

competitividade no mercado de distribuição em massa que caracteriza a sociedade 

atual. Entre os obstáculos pode-se identificar questões relativas à pequena escala 

de produção, padronização dos produtos e alto custo de distribuição. Nesse sen-

tido, é interessante investir no design de formas de intermediação e distribuição 

que sejam baseadas na horizontalidade, destinadas a fortalecer os territórios, a 

serviço do interesse coletivo. A autora indica a necessidade de “inovar na interme-

diação de produtos locais, com o desenvolvimento de plataformas de serviços e in-

fraestruturas que suportem modelos sustentáveis, vantajosos para os consumidores 

e produtores” (KRUCKEN, 2009, p. 62).

As interações entre produtores podem ser constituídas em dois tipos de rede: por 

cooperação, com atores que desenvolvem a mesma atividade ou possuem o mesmo 

perfil; ou por complementação, com atores cujas atividades se complementem. 

As interações entre produtos e consumidores podem basear-se em circuitos lon-

gos21 (envolve uma série de passagens até se chegar ao consumidor) e circuitos cur-

tos, baseados em relações de proximidade, que podem ser, inclusive, mas não ape-

nas, geográficas e culturais (com base nos valores compartilhados pelos dois grupos). 

A comercialização pode ocorrer diretamente nas regiões rurais, pela internet, 

ou junto a instituições ou empresas locais (hotéis, restaurantes, feiras, mercados e 

21 O conceito de circuito longo ou curto não tem a ver com a distância física entre produtor e consumidor, mas 
com o número de intermediários entre produção e consumo (Observatório Europeu Leader, 2000). Disponível 
em: <http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leader2/rural-pt/biblio/>. Acesso em: 5 abr. 2013.
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exposições). A escolha por um dos dois circuitos depende de diversos fatores, como 

tipo de produto e nível de processamento necessário, localização do público-alvo, 

tipo de consumidores, infraestrutura de vias de locomoção, etc. 

Como vimos no item 5.2, o conceito da economia distribuída (MANZINI, 2008) 

pode auxiliar a competitividade em pequenas produções locais, por meio de um sis-

tema horizontal, no qual um grande número de elementos (artefatos tecnológicos 

e indivíduos) pode ser conectado em rede. Krucken ressalta que os instrumentos 

para que isso aconteça são a inovação, a agregação de valor, indicando as princi-

pais ações para promover o desenvolvimento de redes e cadeias de valor baseadas 

em recursos da biodiversidade:

Consolidar e manter a autenticidade dos produtos locais, resultante do uso sus-
tentável dos recursos, dos processos produtivos e de produção; fortalecer a ca-
pacidade gerencial dos produtores e estimular a colaboração e a formação de 
redes; desenvolver interfaces que aproximem produtores e consumidores (feiras, 
eventos, etc.); desenvolver a infraestrutura necessária para a distribuição e co-
mercialização dos produtos e para a interação dos atores da rede (acesso a tecno-
logias de informação, desenvolvimento de interfaces amigáveis para comunica-
ção); reconhecer os marcadores de identidade local e comunicar efetivamente os 
produtos e serviços, de forma que o consumidor possa reconhecer seus valores 
(KRUKEN, 2009, p. 68-69).

Convém, contudo, planejar ações para a intensificação da produção e da co-

mercialização de produtos locais, em curto, médio e longo prazos, para assegurar 

sua viabilidade técnica e minimizar possíveis impactos sociais e ambientais.

Valorização de produtos locais a partir da perspectiva do design

Krucken (2009) aponta as ações e as questões essenciais para a promoção de pro-

dutos e territórios. Sugere um modelo de mapeamento formado por oito preceitos 

para orientar ações e estratégias de inovação que potencializem o desenvolvimento 

econômico e social, respeitando a cultura e as tradições locais: reconhecer, ativar, 

comunicar, proteger, apoiar, promover, desenvolver e consolidar. 

Abaixo os principais exemplos desses preceitos:

1. Reconhecer as qualidades do produto e do território: identificar quais pro-

dutos ou recursos do território são associados à sua história, cultura ou econo-

mia. Identificar quais são os elementos apreciados por moradores e visitantes. 

Detectar quais são os principais marcadores de identidade do local: características 

edafoclimáticas, elementos paisagísticos, estilo de vida dos moradores, história 

da região, patrimônio material (arquitetura, artefatos, artesanato, etc.) e elemen-
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tos do patrimônio imaterial (música, rituais, mitos, etc.).

2. Ativar as competências situadas no território: além de ações que envolvem 

áreas específicas de conhecimentos, é necessário desenvolver uma visão compar-

tilhada entre todos os atores interessados na promoção do território, o que inclui 

meio empresarial, institucional e governamental. É necessário identificar quais são 

os pontos fortes e fracos do território, em relação às competências e à infraestru-

tura existentes. Também é oportuno observar se existe um clima favorável para o 

desenvolvimento de redes de colaboração e para inovação, bem como se existem 

possibilidades de interação com instituições de ensino e pesquisa no local.

3. Comunicar o produto e o território: as qualidades locais precisam ser tradu-

zidas e comunicadas aos consumidores, informando a origem, as características 

da produção da comunidade e seus valores socioambientais. O design também 

pode contribuir para “visualizar a rede, bem como para desenvolver novas pos-

sibilidades de combinar produtos, serviços e atores, por meio da construção de 

mapas e gráficos” (KRUCKEN, 2009, p. 101). Nesse contexto, é interessante 

observar se o produto é bem aceito no mercado ou se é necessário redesenhá-lo 

ou mudar de mercado para potencializar o seu valor. Igualmente relevante é 

avaliar como comunicar a identidade do produto e do território para consumi-

dores que não os conhecem. 

4. Proteger a identidade local e o patrimônio material e imaterial: ações 

destinadas a fortalecer a imagem do território incluem a manutenção e divulga-

ção da cultura e das tradições da região. Abrem espaço para novas atividades 

comerciais e industriais, como o desenvolvimento do turismo local. Nessa di-

mensão é interessante observar quais são os espaços de transmissão de identi-

dade cultural e territorial (museus, associações, feiras, etc.), como o patrimônio 

material e imaterial está sendo preservado e se existem ações para sensibilizar e 

informar sobre o território e seus produtos e serviços.

5. Apoiar a produção local: avaliar a viabilidade econômica, técnica e ambiental 

dos produtos e dos modos de produção, e dar suporte na busca de produtos 

que conjuguem tradição e inovação. Essa ação pode ser desenvolvida com a 

incorporação de novas tecnologias aos conhecimentos tradicionais, evitando, 

porém, descaracterizar a identidade do produto e do território. Inovações 

podem tornar um produto mais atraente, abrindo novas possibilidades de con-

sumo. Também podem estar relacionadas a plataformas que facilitem a troca 

de informações e a comercialização de produtos e serviços. É necessário, para 
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tanto, avaliar qual é o perfil do consumidor e os valores compartilhados entre 

produtores e consumidores. 

6. Promover sistemas de produção e de consumo sustentáveis: avaliar as 

condições para uso sustentável de recursos naturais e minimizar os impactos 

relativos ao consumo de energia e geração de resíduos durante as etapas de 

produção, distribuição, consumo e descarte de produtos. O designer pode au-

xiliar na difusão de valores socioambientais tanto para os produtores quanto 

para os futuros consumidores. Um exemplo pode estar em ações que tragam 

visibilidade aos serviços ambientais que estão envolvidos nos recursos naturais, 

como a conservação da biodiversidade e o sequestro de carbono.

7. Desenvolver novos produtos e serviços que respeitem a vocação e va-

lorizem o território: é necessário analisar as vocações do território, seus servi-

ços, suas estruturas para receber visitantes. A partir desses dados, verificar quais 

novos produtos e serviços podem ser desenvolvidos, baseando-se em recursos e 

competências do território. “Atividades relacionadas ao turismo, à restauração, 

às festas e às feiras, que podem ser alternativas para a diversificação e integração 

de produtos e de serviços desenvolvidos no território” (KRUCKEN, 2009, p. 106).

8. Consolidar redes no território: motivar atores a trabalharem de forma con-

junta para produzir valores e qualidades. As redes trazem competitividade para o 

território e facilitam a troca de conhecimentos, produtos e serviços. É necessário 

entender quais são as redes locais, como associações, organizações de produto-

res e se elas permitem reter valor agregado aos produtos e serviços localmente.

Krucken (2009) ainda aponta a diversidade de percepções dos atores envolvidos 

na produção e no consumo como uma fonte enriquecedora para a renovação. Res-

salta, no entanto, que um grande desafio para o designer é a tarefa de apoiar e 

promover produtos e serviços com fortes associações simbólicas e emocionais, e que 

tragam nossas raízes culturais. As complexidades que envolvem esse tipo de relação 

poderão ser mais bem compreendidas nas análises do Diário de Campo no capítulo 5.

2.3.5. Design e artesanato e o uso de materiais locais

A produção de artesanato com materiais locais pode representar um importante 

fator para promover o desenvolvimento social e a sustentabilidade de uma comu-

nidade, uma vez que agregam valor às matérias-primas disponíveis.

Nesse item são analisadas as relações de interação entre designers e artesãos 
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na produção de artesanato a partir do uso de matérias-primas locais. Para discutir 

as relações profissionais entre designers e artesãos, iremos nos apoiar em Borges. 

Ao analisarmos as questões e os processos que estão envolvidos nessa relação, 

trabalharemos com Bonsiepe (2011) e Canclini (2011).

Também vamos utilizar nesta tese a definição de artesanato adotada pela 

Unesco em 1997 e usada por Borges (2011, p. 21): 

“Produtos artesanais são aqueles confeccionados por artesãos, seja totalmente 
à mão, com o uso de ferramentas ou até mesmo por meios mecânicos, desde 
que a contribuição direta manual do artesão permaneça como componente mais 
substancial do produto acabado. Essas peças são produzidas sem restrição em 
termos de quantidade e [predominantemente] com o uso de matérias-primas de 
recursos sustentáveis. A natureza especial dos produtos artesanais deriva de suas 
características distintas, que podem ser utilitárias, estéticas, artísticas, criativas, de 
caráter cultural e simbólicas e significativas do ponto de vista social”.

Conforme lembra Bonsiepe (2011), o uso de recursos locais para a produção 

de artesanato em países periféricos tem sido exemplar e constitui uma importante 

fonte de geração de renda. Além disso, as habilidades e o conhecimento dos ar-

tesãos incorporam as tradições, a cultura e os recursos naturais de comunidades 

rurais de onde foram criados. 

Uma boa parte de utensílios e moradias dos povos tradicionais que habitam 

regiões rurais é feita com matéria-prima local. Fibras, madeiras, argilas, resinas, 

sementes e outros materiais são utilizados para construir casas, mobiliário, embar-

cações, ferramentas, utensíllios domésticos e acessórios para uso pessoal. 

Lamentavelmente, as faculdades de design no Brasil ainda não estudam de modo 

aprofundado os materiais provenientes da biodiversidade brasileira. Este modelo de 

conhecimento, baseado em recursos renováveis disponíveis na natureza, poderia cons-

tituir um importante pilar na formação dos designers, que até hoje têm se baseado 

no modelo estético e tecnológico dos países do Hemisfério Norte (BORGES, 2011).

Algumas soluções tecnológicas têm sido criadas para ampliar o uso de materiais 

locais, como o couro de peixe para confecção de artefatos de vestuário e móveis e 

objetos, que utiliza tecnologia desenvolvida pela Embrapa para eliminar o cheiro e 

permite o reaproveitamento do couro de alguns peixes. Também é o caso das lâ-

minas de borracha vulcanizadas localmente em comunidades de seringueiros, per-

mitindo a criação de diversos artefatos, como apresentado nos próximos capítulos. 

É possível identificar três formas distintas de se produzir artesanato com mate-

riais locais:
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1.  O artesanato de tradição, que é um conhecimento que pertence às tradições 

do passado da localidade, transmitido de geração para geração. É feito com 

materiais disponíveis no local, destinados a artefatos de uso cotidiano, moradia, 

transporte, vestimentas, etc. Alguns exemplos desse tipo de artesanato são: 

cestarias, utensílios de barro/cerâmica para cozinha, casas e telhados de palha, 

canoas de madeira, bolas de borracha utilizada pelos indígenas, etc.

2.  Artesanato com materiais locais destinados a criar outros mercados ou associa-

dos a novas tecnologias para otimizar o seu uso e ampliar suas aplicações, como 

é o caso da borracha estabilizada localmente a partir de vulcanizantes químicos, 

pastilhas de casca de coco, placas e papéis a partir da fibra da bananeira.

3.  Artesanato a partir do reuso de materiais industrializados após o seu descarte, 

como as bolsas feitas com lacre de latas de alumínio, artefatos com pneus, ou 

criados com partes de embalagens, como as garrafas PET.

Segundo Borges (2011), em processos que envolvem o artesanato, os designers 

podem atuar em questões como: 

Melhoria da qualidade dos objetos; aumento da percepção consciente dessa 
qualidade pelo consumidor; redução da matéria-prima; redução ou racionali-
zação da mão de obra; otimização de processos de fabricação; combinação de 
processos e materiais; interlocução sobre desenhos e cores; adaptação de fun-
ções; deslocamento de objetos de um segmento para outro mais valorizado pelo 
mercado; intermediação entre comunidades e o mercado; comunicaçao dos atri-
butos intangíveis dos objetos artesanais; faciltação do acesso dos artesãos ou de 
sua produção à mídia; contribuição na gestão estratégica das ações; explicitação 
da história por trás dos objetos artesanais (BORGES, 2011, p. 129).

Além disso, como lembra a autora, um dos papéis dos designers seria “desper-

tar a autoria do artesão” […] “através do incentivo à criatividade, à ousadia e à 

liberdade” (BORGES, 2011, p. 150). Nesse contexto, o designer pode atuar como 

um consultor externo, um “facilitador de conversas, um estimulador de descober-

tas” (Ibid., p. 143), para que essas descobertas possam ser compartilhadas pelos 

artesãos, evitando a abordagem “de cima para baixo”, o que dificulta o desenvol-

vimento de novas propostas.

Bonsiepe (2011) considera que o tema design e artesanato pode ser estudado 

a partir de seis diferentes posturas: 1. Enfoque conservador, que busca proteger o 

artesão das influências vindas de fora. […] 2. Enfoque estetizante, que considera 

os artesãos representantes da cultura popular e eleva seus trabalhos ao status de 
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“arte popular”, e usa o repertório dessa “linguagem formal-estética para produzir 

objetos de design, concretamente se manifesta no chamado “ethnodesign”. 3. 

Enfoque produtivista, que “considera os artesãos como mão de obra qualificada 

e barata, que é utilizada para produzir objetos” desenvolvidos e assinados pelos 

designers e artistas. 4. Enfoque culturalista ou essencialista, “que considera os 

projetos locais dos artesãos como ponto de partida para o verdadeiro design lati-

no-americano”. 5. Enfoque paternalista, que considera os artesãos “como clien-

tela política de programas assistencialistas e exerce uma função mediadora entre 

a produção e a comercialização […]”. 6. Enfoque promotor de inovação. Advoga 

a autonomia dos artesãos para melhorar suas condições de subsistência […]. Nos 

enfoques produtivista e paternalista, muitas vezes apresentados com a “ajuda” 

para o artesanato de populacões carentes, corre-se o risco de criar uma relação de 

dependência que pouco contribui para a autonomia econômica de comunidades 

de artesãos (BONSIEPE, 2011, p. 63-64).

É necessário lembrar que a troca de experiências entre designers e artesãos é 

um processo de hibridização cultural, despertando a discussão sobre o “global” e o 

“local”. Canclini (2011) afirma que o artesanato é um produto híbrido porque nele 

se cruzam seu caráter tradicional em termos culturais com a lógica do consumo 

de produtos em mercados modernos como o turismo. Pelo fato de o artesanato 

não ser apenas uma manifestação de cultura, mas também por colaborar para 

desenvolver a economia local, “a recomposição, revalorização e desvalorização de 

culturas locais na globalização acentuam e, às vezes, alteram alguns processos de 

hibridação” (CANCLINI, 2011, p. XXXIII). 

Segundo o autor, a fluidez das comunicações é um facilitador para a apropria-

ção de elementos de muitas culturas, “mas isso não implica que a aceitemos indis-

criminadamente” (CANCLINI, 2011, p. XXXIII). Sociedades dispersas de comunida-

des rurais com culturas tradicionais, locais e homogêneas, muitas vezes com fortes 

raízes indígenas e pouco contato ou comunicação com o resto de cada nação, 

passaram a se submeter a “uma oferta simbólica heterogênea” renovada por uma 

constante interação do local com redes nacionais e transnacionais de comunicação. 

A intensificação da interculturalidade no âmbito de experiências turísticas “favo-

rece intercâmbios, misturas maiores e mais diversificadas do que em outros tempos” 

(CANCLINI, 2011, p. XXXIII). Para o autor, “aproveita-se a globalização empresarial e 

do consumo para afirmar e expandir particularidades étnicas ou regiões culturais”, 

como ocorre com a música e com o artesanato, “alguns atores sociais encontram, 
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nesses processos, recursos para resistir à globalização ou modificá-la e propor outras 

condições de intercâmbio entre as culturas” (CANCLINI, 2011, p. XXXI).

Muitos projetos de “revitalização” do artesanato são fomentados por instituições 

governamentais como forma de limitar o êxodo de populações rurais para centros 

urbanos, onde elas poderiam estar submetidas às condições precárias de vida. Resta 

saber, no entanto, em que circunstâncias a busca de soluções para a valorização mer-

cantil dos produtos artesanais pode colaborar para a prosperidade das comunidades 

produtoras, sem descaracterizá-las ao submetê-las aos imperativos do mercado.

Apesar de todas “contaminações” envolvidas no processo de criação, produção 

e consumo de artesanato, Lima (2010) lembra de alguns pontos de “resistência” 

às pressões que possam ser impostas pelos mercados contemporâneos. O autor 

ressalta que o artesanato não é apenas uma mercadoria, na medida em que traz 

em si valores, crenças e culturas. Ressalta que é “perfeitamente irregular” […] e 

“pressupõe autoria” (LIMA, 2010, p. 42-47). O artesanato também está sempre 

em processo de mudança, necessitando seu próprio tempo para ser realizado, já 

que muitas vezes a produção se concentra em regiões rurais que dependem de 

fatores climáticos para a sua continuidade. No caso do artesanato produzido com 

materiais locais, é interessante evitar a dissociação entre o cotidiano do artesão e 

seu trabalho. Paisagens, objetos e materiais que não fazem parte da cultura local 

tendem a enfraquecer a identidade do trabalho (BORGES, 2011).

Muitos designers têm trabalhado no sentido de sensibilizar os artesãos a re-

conhecerem, em seu local e cotidiano, elementos que poderiam ser utilizados na 

criação de artefatos (BORGES, 2011). Diferentemente do que se possa imaginar, 

não é simples a tarefa de espelhar referências culturais em produtos sem cair na 

banalidade. Ocorrem também casos nos quais o artesão não se identifica com as 

linguagens visuais ou processos sugeridos pelos designers.

A questão da identidade, porém, não é tão simples quanto possa parecer. Se-

gundo Bonsiepe (2011), por trás desse conceito escondem-se perguntas relativas 

à dominação e submissão, antinomias e assimetrias, autonomia e heteronomia 

e colonialismo e pós-colonialismo, padrões universais e particularidades locais, 

conflitos entre centro e periferia, entre outros. Bonsiepe traz também um mapea-

mento semântico de questões que envolvem o design e a temática da identidade. 

Aqui não cabe uma análise aprofundada desses conceitos, mas, sim, lembrar a 

profundidade do tema em processos que envolvem intervenções de designers em 

grupos de artesãos.
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O autor cita o escritor argentino Jorge Luis Borges22 com a proposição que 

“identidade é um sonho que o outro tem do eu (BONSIEPE, 2011, p. 49). Afirma 

ainda que o discurso da identidade é, muitas vezes, uma questão de poder, uma 

vez que entre as diferentes culturas não existem cânones universais. Nesse sentido, 

Bonsiepe reforça a ideia de que a identidade não pode ser considerada como algo 

fixo, “algo terminado”, ao contrário, pode ser vista como “uma corrente contínua, 

que se nutre de uma infinita quantidade de riachos e regatos” (BONSIEPE, 2011, 

p. 50). O autor apresenta também a visão de que a identidade é algo que precisa 

ser inventado, criado e não apenas descoberto. Ressalta que a identidade é um 

constructo cultural, político, ideológico e histórico.

Questões relativas a uma suposta identidade de produtos artesanais amazô-

nicos, assim como as diferentes relações de poder que podem ser exercidas em 

projetos de revitalização do artesanato com materiais locais, serão ilustradas no 

capítulo 5, no relato do Diário de Campo com diferentes iniciativas para o uso da 

borracha em comunidades na Floresta Nacional do Tapajós.

22 Borges, Lorge Luis.“El Otro, em El libro de arena. 1ª edição, 1975. In: Obras Completas. Emecé Editores: 
Buenos Aires, 2007.
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3.1. O CENÁRIO DAS FLORESTAS PÚBLICAS DA AMAZÔNIA 

Neste capítulo analisamos algumas mudanças que estão ocorrendo nas áreas flo-

restais em Unidades de Conservação (U.C.) de Uso Sustentável23 na Amazônia. 

Apresentamos questões relacionadas ao fomento da economia florestal e alguns 

aspectos que tangenciam o campo do design e da sustentabilidade. 

Vamos analisar aqui também o que se entende por desenvolvimento susten-

tável no contexto florestal. Nessa perspectiva, discutiremos várias visões do que 

poderia ser considerado desenvolvimento sustentável em áreas de florestas pú-

blicas comunitárias24.

O Brasil pode ser considerado um país florestal com cerca de 463 milhões de 

hectares de florestas naturais e plantadas, o que representa 54,4% do seu terri-

tório. Desse total, 53,56% são florestas naturais e 0,84% são florestas plantadas 

(SFB, 2013).

As florestas públicas do Brasil compreendem uma área de aproximadamente 

308 milhões de hectares, o que significa 36,2% do território nacional. Elas estão 

distribuídas em diversos biomas, mas a maior parte (91%) se encontra no bioma 

amazônico (SFB, 2013). Vinte e dois por cento desse montante são terras indíge-

nas; e 6%, de Unidades de Conservação (BECKER, 2009). 

Portanto, essa parcela que corresponde a um terço do território nacional é de 

domínio público e pode ser considerada, como veremos a seguir, recurso estraté-

gico para a prosperidade do país e para a manutenção de recursos ambientais em 

nível global. Esse dado indica a necessidade de envolver diferentes setores da socie-

dade em projetos de desenvolvimento local que estão em curso hoje na Amazônia.

23 No Brasil, as áreas protegidas localizam-se principalmente nas florestas (BECKER, 2009). Segundo o Serviço 
Florestal Brasileiro, essas áreas são espaços territorialmente demarcados, protegidos legalmente, com a fina-
lidade de preservação e conservação da natureza e de valores culturais a eles associados. No Brasil, as áreas 
protegidas podem ser públicas ou privadas. As principais áreas públicas protegidas são as terras indígenas, as 
Unidades de Conservação, que pertencem ao governo, e as áreas protegidas particulares, estabelecidas pela Lei 
nº 12.651 de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a proteção de vegetação nativa (SFB, 2013). O Sistema Na-
cional de Unidades de Conservação (SNUC) foi instituído pelo Ministério do Meio Ambiente em 2000 e “define 
categorias para as unidades de conservação e os sistemas de manejo aplicáveis em cada uma delas” (BECKER, 
2009, p. 109). As Unidades de Conservação estão organizadas em dois grupos: as Unidades de Proteção Inte-
gral, cuja finalidade é de preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos recursos naturais; e 
as Unidades de Uso Sustentável, que incluem Florestas Nacionais, Reservas Extrativistas, Reserva de Desenvolvi-
mento Sustentável, Área de Proteção Ambiental, entre outras, e concilia a conservação da natureza com o uso 
sustentável de parte dos recursos naturais, estabelecidos em um plano de manejo. 

24 As florestas comunitárias são as florestas destinadas ao uso de povos e comunidades tradicionais, indígenas, 
agricultores familiares e assentados do Programa Nacional de Reforma Agrária.
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A ideia de tornar produtivas25 algumas florestas públicas da Amazônia tem sido 

considerada por muitos estudiosos (BECKER, 2008, 2009; BARRETO; VERÍSSIMO, 

2005) como uma estratégia adequada, para atender simultaneamente a três ob-

jetivos distintos: ocupar áreas públicas que são constantemente invadidas para a 

exploração ilegal de madeira, melhorar a qualidade de vida das comunidades que 

habitam a região e conservar as reservas de biodiversidade. 

Essa proposta, no entanto, não só é polêmica devido aos impactos gerados pelos 

processos de desenvolvimento econômico, como também requer uma reflexão 

quanto aos processos e critérios que envolvem a valorização dos produtos florestais. 

As florestas concentram 80% da biodiversidade terrestre mundial entre es-

pécies vegetais, animais, fornecendo ao ser humano alimentos, medicamentos, 

madeiras, fibras, resinas, óleos, cosméticos, enzimas, genes e fontes de energia. 

Além disso, cerca de 20% da população da Terra depende diretamente de seus 

recursos para a sobrevivência (PNUMA, 2012). Nelas, habitam etnias indígenas e 

povos extrativistas, com suas diversidades culturais e conhecimentos tradicionais. 

Vivem da caça, pesca, coleta de frutos, raízes e de sementes para a sua alimenta-

ção e medicamentos. Utilizam também cipós, palmeiras e troncos de árvores para 

construir moradias, utensílios e embarcações.

Nos últimos 20 anos a Amazônia brasileira vem passando por um intenso pro-

cesso de transformações que estão configurando-se em novos modelos políticos, 

econômicos e sociais na região (BECKER, 2009). A geógrafa Becker, especializada 

em estudos na Região Amazônica, explica que este processo pode ser associado, 

entre outros fatores, à perspectiva ambientalista de valorização de recursos naturais 

e ao “projeto nacional de rápida modernização da sociedade e do território sob o 

comando do Estado” (BECKER, 2009, p. 20). Nesse processo, é possível detectar a 

presença de diversas forças que contribuem para a configuração dessas novas rea-

lidades e que podem ser encontradas em escalas global, nacional e regional/local. 

Dentre elas destacam-se as populações ditas “tradicionais”, os governos federais e 

estaduais e a cooperação internacional, mobilizados, de diferentes maneiras, para 

implantar projetos e sistemas focados em formas distintas de uso dos recursos na-

turais ali disponíveis (BECKER, 2009).

25 Entre as novas estratégias para fomentar a produtividade das florestas públicas e estabilizar o setor ma-
deireiro destaca-se a Lei da Gestão das Florestas Públicas (2006), que permite a concessão de 13 milhões de 
hectares de florestas pertencentes à União para a exploração da madeira e de outros produtos por 40 anos.
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Tudo isso colaborou com um novo significado da geopolítica da Amazônia, que 

não atua mais na conquista de território, mas sim na apropriação da decisão sobre 

seu uso (BECKER, 2009). Esse fato caracteriza uma transformação substancial na 

gestão das florestas públicas, o que resulta, neste início do século XXI, em novas 

perspectivas para a região. Ou seja, a Amazônia deixa de ser um território carac-

terizado por uma ocupação predatória motivada por grandes ciclos extrativistas 

ligados à valorização momentânea de produtos no mercado internacional, com 

efeitos devastadores e seguidos de longos períodos de estagnação. A economia 

local começa a se formatar a partir de modelos de desenvolvimento endógenos, 

embora ainda carente de mais esforços para promover uma efetiva regionalização. 

Hoje, a população local, representada por indígenas, ribeirinhos e seringueiros26, 

busca um modelo de desenvolvimento diferenciado.. 

É necessário considerar que as ações promovidas pelo Estado27 provocaram gran-

des impactos negativos do ponto de vista socioambiental. Essa crise do Estado gerou 

um processo de resistência social, que se somou à pressão ambientalista internacio-

nal e nacional para criar “um vetor tecno-ecológico na dinâmica regional” (BECKER, 

2009, p. 27), o que configurou, principalmente entre os anos de 1985 e 1996, na 

visão da Amazônia como uma fronteira socioambiental. O conceito de fronteira, se-

gundo a autora, está associado à ideia de um espaço não plenamente estruturado. 

Por isso mesmo com potencialidade para gerar novas realidades (BECKER, 2009).

Por outro lado, como visto no capítulo anterior, e de acordo com diversos estudos 

(DIEGUES, 1999; SCHERR; WHITE; KAIMONOWITZ, 2005), as comunidades locais 

têm importante papel na proteção, na manutenção e na proteção das florestas, pois 

desenvolvem e difundem conhecimentos sobre a natureza local, uma vez que dela 

dependem em diversos aspectos materiais e simbólicos do seu cotidiano e cultura. 

Com a implementação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, em 

26 Nesse cenário, destaca-se a criação do Conselho Nacional dos Seringueiros, em 1985, que constituiu um 
importante movimento de resistência das populações locais à expropriação da terra.

27 Entre os anos de 1966 e 1974, o Estado brasileiro iniciou um novo ciclo de devassamento amazônico, por 
meio de um projeto de modernização acelerada da sociedade e do território. Na Região Amazônica foi imple-
mentada uma série de medidas buscando completar a apropriação física e o controle do território. Destacam-se, 
entre elas, a criação da Zona Franca de Manaus, a implantação de redes de circulação rodoviária e de telecomu-
nicações, a indução de fluxos migratórios para povoamento, a formação de um mercado de trabalho regional e 
a demarcação de territórios de domínio federal. Tais medidas provocaram intensos conflitos sociais e impactos 
ambientais negativos, gerando conflitos de terras entre fazendeiros, posseiros, seringueiros e indígenas; explo-
ração madeireira predatória, seguida da expansão agropecuária e de profundos desrespeitos pelas diferenças 
sociais e ecológicas (BECKER, 2009).
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2000, e a legislação para a regulamentação do uso e gestão das florestas públi-

cas28, em 2006, foi determinada a garantia do direito ao usufruto dos recursos 

florestais às populações que habitam as florestas públicas brasileiras (em U.Cs. de 

Uso Sustentável), o que abriu caminho para a pesquisa e o desenvolvimento de 

formas sustentáveis de geração de renda a partir dos recursos do capital natural29 

disponível nesses territórios. 

Segundo dados do Serviço Florestal Brasileiro30, as florestas públicas comu-

nitárias são destinadas ao uso de povos e comunidades tradicionais, indígenas, 

agricultores familiares e assentados do Programa Nacional de Reforma Agrária, e 

representam hoje 62% das florestas públicas brasileiras. 

A publicação31 da Food and Agriculture Organization of the United Nations 

(FAO/ONU) sobre recursos florestais (2010) enfatiza a necessidade de todos os paí-

ses lidarem com os desafios da vulnerabilidade e dos impactos das mudanças cli-

máticas sobre as florestas e populações que dela dependem para viver. Acredita-se 

que a implementação plena das políticas florestais existentes, estratégias e legis-

lação, bem como a aplicação das melhores práticas na gestão florestal, pode con-

tribuir para mitigar os processos causados pelas mudanças climáticas. Observa-se, 

porém, que um longo caminho ainda precisa ser percorrido para a implementação 

de tais processos e de práticas que representem verdadeiras inovações sociais. As 

estruturas públicas destinadas à gestão florestal, como MMA (ICMBIO e SFB) e 

MDA, parecem não ter ainda uma política sólida de promoção de produtos da bio-

diversidade. Precisariam, para isso, aprimorar as propostas funcionais de apoio ao 

desenvolvimento local, focalizando os investimentos iniciais em planejamentos bem 

estruturados, que envolvessem a população local e equipes interdisciplinares, para 

ações sustentáveis de médio e longo prazos. Com base em diagnósticos consisten-

tes, seria possível intensificar a assistência técnica para atividades já desenvolvidas 

28 A Lei de Gestão de Florestas Públicas (LEI 11.284, de 2 de março de 2006) reforça o direito das comunidades 
locais ao usufruto, sem ônus, dos recursos florestais utilizados por elas.

29 Capital natural é o conjunto de recursos não renováveis e das capacidades sistêmicas do ambiente de repro-
duzir recursos renováveis. O termo refere-se também à riqueza genética, isto é, à variedade das espécies viventes 
do planeta (MANZINI, 2008).

30 Para mais informações ver a publicação “Florestas do Brasil: em resumo – 2013” (MMA, 2013). Disponível 
em <http://www.florestal.gov.br/publicacoes/tecnico-cientifico>.

31 Food and Agriculture Organization of the United  Nations (FAO). Global forest resources assessment FRA 
2010. Rome: FAO, 2010.
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pela população local, às quais possam fortalecer a estruturação das cadeias produ-

tivas (BECKER, 2009; MEDINA, 2013). 

Em 2009, foi estabelecido o Programa Federal de Manejo Florestal Comunitário 

e Familiar (PMCF)32, focalizando em gestão de empreendimentos, técnicas de ma-

nejo florestal e beneficiamento de produtos florestais. Não basta, porém, apenas 

aprimorar gestão e técnicas de manejo quando se trata de valorizar produtos locais 

na busca de novos mercados. É necessário entender qual mercado se busca, para 

orientar e comunicar a nova produção adequadamente. Para que os processos 

de inclusão social sejam otimizados, é conveniente trabalhar a cadeia produtiva 

localmente, de modo a qualificar e envolver o maior número de pessoas possível 

nos processos de produção. Nessa perspectiva, podemos considerar que o forta-

lecimento da cadeia de valor na esfera local é um meio também de promover a 

sustentabilidade da região. Embora planos e legislações33 sejam significativos para 

essa nova organização do território, observa-se que o processo está em fase inicial. 

Destacam-se, entre os desafios encontrados, a sustentabilidade dos processos e os 

meios de acesso aos mercados. O campo do design pode trazer muitas contribui-

ções no que diz respeito a essas duas questões. A análise de processos de design 

que podem contribuir para a autonomia e sustentabilidade da produção local é 

apresentada de modo mais detalhado nos capítulos 2 e 5 desta pesquisa.

Por outro lado, se do ponto de vista global a Amazônia é vista como uma re-

serva de recursos naturais, que precida ser preservada para garantir a sobrevivên-

cia do planeta, em nível nacional coexistem interesses contraditórios. Ao mesmo 

tempo que todos esses planos de conservação buscam meios de serem implanta-

32 O Manejo Florestal Comunitário e Familiar (PMCF) compreende a administração da floresta para obtenção 
de benefícios econômicos, sociais e ganhos ambientais, respeitando-se os mecanismos de sustentação do ecos-
sistema objeto do manejo e considerando-se, cumulativa ou alternativamente, a utilização de múltiplas espécies 
madeireiras, de múltiplos produtos e subprodutos não madeireiros, bem como a utilização de outros bens e 
serviços florestais (MMA).

33 Destacam-se, entre as políticas públicas direcionadas ao desenvolvimento local, o Plano Amazônia Sus-
tentável (PAS) e a criação da área denominada Distrito Florestal Sustentável da BR-163. O PAS foi lançado em 
2004 com o objetivo de implementar um novo modelo de desenvolvimento na Amazônia brasileira, pautado 
na valorização do patrimônio natural e sociocultural e voltado para a geração de emprego e renda, a redução 
das desigualdades sociais, a viabilização de atividades econômicas dinâmicas e inovadoras, com a inserção em 
mercados regionais, nacionais e internacionais e o uso sustentável dos recursos naturais. O Distrito Florestal Sus-
tentável da BR-163 foi instituído por decreto presidencial em fevereiro de 2006. Este complexo geoeconômico 
e social foi criado com o objetivo de implementar políticas públicas de estímulo à produção florestal sustentável 
e de promover a conservação da área de abrangência da BR-163 (Cuiabá-Santarém). Está localizado na região 
oeste do Estado do Pará e compreende a área que se estende de Santarém até Castelo dos Sonhos, e de Jacarea-
canga a Trairão. Totaliza mais de 19 milhões de hectares, dos quais 10,8 milhões são Unidades de Conservação 
Federais de Uso Sustentável.
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dos, projetos de infraestrutura energética, como as usinas hidroelétricas, ameaçam 

o equilíbrio dessa e de outras regiões do Brasil. 

O cientista e climatologista Antonio Donato Nobre (TEDx Amazônia, on-line) 

ressalta a importância da Floresta Amazônica para a manutenção do clima e dos 

solos férteis da Região Sul e Sudeste do Brasil. Segundo Nobre (2011), a transpira-

ção de 600 bilhões de árvores da Amazônia se condensa na atmosfera em forma 

de nuvens chamadas “rios voadores”, que transportam diariamente volume de 

água superior ao do rio Amazonas. Esses “rios voadores” se dirigem à cordilheira 

dos Andes, de onde são rebatidos para o interior da região que se encontra entre 

São Paulo, Buenos Aires e Cuiabá. O autor ressalta que sem esse fenômeno, que 

despeja 20 bilhões de toneladas de água doce sobre essa área, a região teria boas 

chances de ser desértica.

3.2. A FLORESTA NACIONAL DO TAPAJÓS 

A Floresta Nacional do Tapajós é uma área de posse e domínio público, provida de 

cobertura florestal predominantemente nativa, estabelecida com objetivos de pro-

mover o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica bá-

sica e aplicada, visando ao desenvolvimento de métodos para exploração sustentá-

vel de florestas. Está localizada no oeste do Pará (Figuras 16 , 17 e 18) e possui uma 

área com cerca de 527 mil hectares (ICMBIO, 2013). Foi a primeira floresta nacional 

a ser criada no Brasil, instituída por decreto em 1974. Lá habitam 1.110 famílias, 

cerca de 5.500 moradores, distribuídos em 25 comunidades (ICMBIO, Censo 2007) 

(Figuras de 19 a 24). Além das populações ribeirinhas, vivem na área cerca de 500 

indígenas da Etnia Munduruku, divididos em três aldeias  (ICMBIO, 2013).

Inicialmente, a legislação não reconhecia a presença de população em florestas 

nacionais34, gerando, nas duas primeiras décadas da sua existência, diversos conflitos 

fundiários. Segundo estudos arqueológicos realizados no baixo Tapajós, a presença 

humana é bastante antiga na região. A análise de registros históricos do século XIV ao 

século XX sugere a existência da nação Tapajônica, que tinha um núcleo de ocupação 

em área que vai da cidade de Santarém até a Vila de Alter do Chão, se estendendo 

34 A legislação que determinava a criação de florestas nacionais no Brasil inicialmente era baseada na concep-
ção preservacionista da natureza intocada, na qual se considera que a presença humana é sempre nociva para 
o meio ambiente. Hoje, essa noção, que seguia o modelo dos parques norte-americanos, está ultrapassada.
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Figura 17 - Região 
da Floresta Nacional 
do Tapajós (Fonte: 
Secretaria de Turismo de 
Santarém)

Figura 16 - Localização 
de Santarém no mapa do 
Brasil com Região Norte 
em detalhe 
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Figura 18 - Floresta 
Nacional do Tapajós e as 
comunidades que fazem 
parte da Unidade (Fonte: 
ICMBio/MMA-Santarém)
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Figura 19 - Imagens da área no início da Unidade, na região próxima às comunidades de São Domingos e Maguari. Foto da estrada 
Transtapajós que corta a Floresta Nacional do Tapajós, habitação local cercada de seringueiras e vegetação típica da área na 
margem do rio Tapajós 
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Figura 21 - Comunidade de Maguari, próxima ao local que produz o couro ecológico e barco na comunidade de Jamaraquá utilizado 
para passeios turísticos

Figura 20 - A comunidade de São Domingos, que produz óleos medicinais de andiroba e copaíba para fins terapêuticos
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Figura 22 - Comunidade de Pedreira. Nessa comunidade existem projetos com marcenaria e marchetaria, usando resíduos  
de madeira da região. Atendimento de saúde no navio-hospital Abaré, na comunidade, uma iniciativa do Projeto Saúde e Alegria 
(www.saudeealegria.org.br)
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Figura 23 - Comunidade de Piquiatuba, que produz óleo de cumaru, látex, farinha, paneiros, entre outros
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Figura 24 - Comunidade 
de Pini, um dos locais 
onde se produz 
móveis e objetos 
com madeira caída, 
as Oficinas Caboclas. 
Mais informações em 
<www.ipam.org.br/
programas/projeto/
Oficinas-Caboclas-do-
Tapajos/65>
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por mais 370 km acima do rio Tapajós, chegando até Itaituba (GUAPINDAIA35,1993 

apud PLANO DE MANEJO, 2004, MMA). Nas áreas de roçado da população resi-

dente, chamadas “terras pretas de índio”, são encontrados frequentemente vestígios 

de cerâmica que evidênciam a ocupação pré-colombiana na região36. 

As comunidades rurais no Oeste do Pará, situadas às margens do rio Tapajós, 

são povos tradicionais, ribeirinhos, na sua maioria caboclos de origem indígena. 

Eles praticam o extrativismo e a agricultura familiar para a sua subsistência e produ-

zem artesanato com produtos florestais. Vivem principalmente da pesca, da caça, 

do cultivo de mandioca, milho, arroz e feijão para subsistência, da criação de ani-

mais e da extração de produtos florestais não madeireiros (PLANO DE MANEJO, 

2004, ICMBIO). Nos últimos dez anos, programas sociais como o Bolsa Família e 

atividades relacionadas ao ecoturismo também têm contribuído para a renda de 

parte da população local. 

As atividades extrativistas compreendem o manejo florestal madeireiro e não 

madeireiros. A população local se organiza para as atividades de manejo comunitá-

rio principalmente por meio da Cooperativa Mista da Floresta Nacional do Tapajós 

(COOMFLONA) criada em 2003, fruto da união de associações intercomunitárias. Ela 

é responsável pela gestão do Projeto Ambé37, destinado ao manejo comunitário de 

produtos florestais madeireiros e não madeireiros. No momento, porém, a maioria 

das ações está concentrada no manejo comunitário da madeira, o que é justificado 

pelo seu alto valor de mercado. Muitos consideram esse manejo comunitário como 

referência de sucesso no setor florestal do Brasil e da América Latina, e movimenta 

quase 4 milhões de reais por ano. Esse recurso fica na unidade e auxilia no desen-

volvimento social e na proteção da Floresta Nacional do Tapajós (ICMBIO, 2013).

Existe também a extração de produtos não madeireiros, como o látex, os óleos 

vegetais de andiroba, copaiba, piquiá, castanha-do-pará, cipó-titica, leite-de- 

amapá e de sucuba, breu-sucuruba e jutaicíca, sementes de cedro branco, verme-

35  GUAPINDAIA, V. L. C. Fontes históricas e arqueológicas sobre os Tapajós: a coleção “Frederico Barata” do 
Museu Emílio Goeldi. Recife: Universidade Federal de Pernambuco, 1993, 118p.

36  Ver imagens desses vestígios arqueológicos no Diário de Campo (Fig. xx), capítulo 5. 

37  As atividades do Projeto Ambé de extração e manejo da madeira, empregava, no início de 2013, apenas 
70 pessoas, o que gerava renda direta para uma parte muito pequena da população de cerca de 5 mil habitan-
tes que vivem no interior da Flona Tapajós. Segundo depoimentos de Sérgio Pimentel (2013), da diretoria da 
Coomflona, a cooperativa começa a se organizar também para fortalecer a cadeia dos produtos florestais não 
madeireiros (informação verbal). (PIMENTEL, Sérgio. Entrevista à COOMFLONA em janeiro de 2013 e palestra no 
Simpósio Amazônia e Desenvolvimento Sustentável. UFOPA, outubro de 2013).
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lho, cumaru, freijo-cinza e jatobá. Esses produtos são utilizados com fins medicinais 

(óleos e leites), alimentícios (castanhas), bioquímicos (breu e látex) e na geração de 

fibras (cipó-titica) (GUERRA, 2008).

Além disso, diversos grupos estão ligados a atividades relacionadas ao ecotu-

rismo, que apresenta tendência de crescimento na região. Mesmo assim, a circula-

ção de moeda ainda é muito baixa. Atualmente, os ribeirinhos enfrentam o rápido 

esgotamento dos recursos naturais em consequência da pesca comercial, extração 

ilegal madeireira, grandes queimadas, pressão populacional e expansão da fron-

teira agrícola, tudo isso resulta na dificuldade em garantir sua própria subsistência. 

Por outro lado, a região é extremamente rica em recursos naturais, mas suas po-

tencialidades têm sido pouco aproveitadas para trazer melhorias para a qualidade 

de vida dos habitantes locais (PSA, 2010). 

A região da Floresta Nacional do Tapajós tem apresentado um crescente au-

mento no turismo nas comunidades locais, o que tem gerado maior impacto am-

biental (Figura 29) e aumento da demanda de consumo por produtos regionais. 

Esse incremento no turismo local deve-se aos atributos naturais, sociais e culturais 

da região, bem como à infraestrutura já existente na vila de Alter do Chão e na 

cidade de Santarém (Figuras 25 a 28).

Percebe-se, no entanto, que a infraestrutura urbana e turística da região pode-

ria ser desenvolvida de maneira mais colaborativa, apoiada em conceitos de design 

para a sustentabilidade. 

Projetos integrados que disseminem informações sobre a região, a sociobiodi-

versidade local, os serviços e produtos disponíveis e a orientação sobre o descarte 

de resíduos, trariam contribuições na organização e preservação da região.

Igualmente relevantes nesse contexto são a criação de instrumentos de acesso 

aos mercados e a comunicação da origem, das qualidades e dos valores associados 

à produção em território amazônico.

3.3. A EXPLORAÇÃO SUSTENTÁVEL DE PRODUTOS FLORESTAIS 

Segundo Scherr, White e Kaimowitz (2005), especialistas no tema da conservação 

florestal, pouco tem sido feito para ajudar o povo local a implementar meios de 

exploração sustentável de seus produtos de modo a aproveitar a grande demanda 

por produtos florestais. Os autores sustentam que é necessário envolver a popu-

lação local no marketing de seus produtos e serviços para alcançar a conservação 
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Figura 26 - Imagens de 
Alter do Chão: praias com 
bares e restaurantes, 
barcos de passeios e 
praça principal no centro 
da vila 

Figura 25 - O fácil acesso 
aéreo até a cidade de 
Santarém, a beleza da 
região e a infraestrutura 
disponível em Santarém 
e na Vila de Alter do Chão 
fazem da região um dos 
destinos preferidos do 
turismo na Amazônia. 
Vista aérea da região
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Figura 28 - Orla do rio Tapajós em Santarém, local de onde saem os barcos para os passeios e comunidades na região

Figura 27 - Vila de Alter do Chão
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Figura 29 - Descarte de embalagens em Alter do Chão e na Floresta Nacional do Tapajós
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em grande escala, o que requer uma nova visão e meta de ação. Estratégias de 

desenvolvimento local sustentável podem ser otimizadas com maior ênfase aos 

processos de planejamento e comunicação, como visto no capítulo 2 e nas análises 

do Diário de Campo apresentadas no capítulo 5.

Becker (2009) observa também que a maior parte dos projetos alternativos com 

comunidades tradicionais é eficiente do ponto de vista socioambiental, mas não 

do ponto de vista econômico. Entre os fatores responsáveis por isso, segundo a 

autora, registra-se a dificuldade de inserção nos mercados devido às carências ge-

renciais, de competitividade e de acesso. 

A extração agroflorestal, embora tenha sempre existido como atividade de sub-

sistência, agora passa por um processo de transformação no qual os produtos e 

serviços derivados da floresta começam a ser organizados para serem comerciali-

zados em maior escala ou de forma diferenciada, o que inclui processos de bene-

ficiamento e de agregação de valor. Esse processo, ainda recente, teve início com 

o reconhecimento dos direitos das populações tradicionais que viviam no território 

das florestas públicas, a partir de 2000, com a criação do Sistema Nacional de Uni-

dades de Conservação (SNUC). 

Dessa forma, o uso múltiplo de recursos florestais pela população que vive nas 

florestas públicas tem sido visto como uma estratégia simultânea de conservação 

e desenvolvimento rural. Diversos cientistas acreditam que a melhor maneira para 

harmonizar esse propósito contraditório seria com o aproveitamento dos produtos 

e serviços oferecidos pela biodiversidade, a partir de uma economia do conheci-

mento da natureza (BECKER, 2008). 

A proposta é que sejam criadas cadeias de valor38 ligadas a produtos florestais 

e serviços ecossistêmicos com base nos quais possam ser desenvolvidos negócios 

que beneficiem as populações locais.

A ideia, que contempla o potencial da floresta em pé, ainda se expressa com 

muita timidez, necessitando mais investimentos em ciência e tecnologia e conheci-

mentos interdisciplinares (ABRAMOVAY, 2012). 

O designer pode colaborar nesse processo ao projetar cenários favoráveis à ino-

vação social, trazendo seus conhecimentos quanto ao mercado e promovendo a 

38 A cadeia de valor é um modelo que representa o conjunto de atividades desempenhadas por diferentes 
atores em uma organização, necessárias para conceber, produzir e distribuir um produto ao consumidor.
 Mais informações sobre a relação entre design e cadeia de valor na página 64.
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melhora de qualidade, diferentes usos ou reposicionamento de produtos. Também 

pode incentivar o desenvolvimento de técnicas e linguagens visuais que possam, 

com base na cultura local, constituir produtos e serviços diferenciados.

A Amazônia brasileira já é considerada hoje uma floresta urbanizada, na qual se 

faz necessária uma rede de produtos e serviços em pontos estratégicos, que possam 

contribuir para com a economia da região (BECKER, 2008). Nesse contexto, projetos 

direcionados para a relocalização39 dos recursos favorecem a sustentabilidade e a 

população local, pois propiciam a redução do deslocamento de mercadorias e do 

consumo de energia, além de gerar novas oportunidades de trabalho na região. Um 

estudo aprofundado de novas possibilidades de uso local de matérias-primas como 

madeiras, borracha, óleos e essências, entre outras, pode abrir novas perspectivas.

Aspectos relativos à atividade do designer em contextos de sociobiodiversidade 

são aprofundados nos capítulos 2 e 5 deste estudo.

3.4. DESENVOLVIMENTO A PARTIR DE VALORES SOCIOAMBIENTAIS 

A discussão sobre processos destinados à valorização da sociobiodiversidade en-

volve também uma reflexão sobre o conceito e os modelos de desenvolvimento 

que poderiam adequar-se ao território da Floresta Nacional do Tapajós. Na defi-

nição do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), os conceitos de 

desenvolvimento sustentável para as florestas públicas são muito genéricos; ou 

seja, não são explicitados quais são os parâmetros que garantem a sustentabilidade 

para o desenvolvimento que se pretende alcançar nessas áreas. Entre os principais 

objetivos da criação da Floresta Nacional do Tapajós40, a partir da definição do 

SNUC, estão a valorização econômica e social da diversidade biológica e a prote-

ção dos recursos naturais necessários à subsistência das populações tradicionais. É 

necessário definir, no entanto, que processos poderiam ser adequados nessa traje-

tória de valorização e quais seriam os limites para o desenvolvimento econômico, 

considerando a voracidade da atual sociedade de consumo. 

39 O termo relocalizar ou regionalizar consiste na busca por um reenquadramento da economia na sociedade 
local para maximizar a produção em nível local, dos produtos necessários para satisfazer as necessidades da 
população. Está relacionado à conservação e ao desenvolvimento de atividades de base em um território, com 
o objetivo de gerar autonomia alimentar, econômica e energética (LUCCA, 2011).

40 De acordo com a legislação brasileira, o objetivo básico das “Florestas Nacionais” é o uso racional dos recur-
sos florestais, sob um regime sustentável de manejo, orientado para a produção. (ZARIN, 2005).
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Ainda é importante questionar o que se entende por valorização econômica e 

social nesse contexto: significa extrair madeira ou beneficiar, agregar valor e co-

mercializar os produtos florestais? Incentivar tecnologias que facilitem os modos 

de extração das populações tradicionais? Criar mecanismos de comunicação que 

possibilitem sensibilizar o maior número de pessoas sobre o valor de um produto 

que vem da Floresta Amazônica? Inovar na forma de oferecer produtos e serviços 

florestais diferenciados e comunicar seus valores agregados? 

Valorizar para melhorar a qualidade de vida deve incluir uma perspectiva de 

médio e longo prazos, o que só é possível por meio do incentivo à formação e 

capacitação das populações locais, para que elas tenham condições de optar por 

formas de produção que possam garantir-lhes autonomia ao longo dos anos. Ob-

serva-se, atualmente, que muitos projetos de fomento ao desenvolvimento local 

terminam poucos meses após a finalização dos financiamentos externos. Segundo 

a geógrafa Marianne Schmink (2005), especializada em estudos sobre conservação 

e desenvolvimento na Região Amazônica, o fracasso de muitos projetos se origina 

nas falhas do planejamento e da implementação. A autora reitera também que 

estratégias de desenvolvimento comunitário que não discutem a sustentabilidade 

do uso do recursos só podem ter sucesso a curto prazo, especialmente diante das 

dinâmicas de mercado.

Como se valoriza algo? Provando que é raro ou caro? Tornando-o belo ou útil? De-

monstrando a sua importância para o ser humano? Comunicando o seu valor e apro-

ximando esses valores da opinião pública? Criando associações e mercados? Que tipo 

de valores está em jogo? Como se constrói um processo de valorização do território? 

A valorização da biodiversidade não pode ser pensada somente pela perspectiva 

puramente econômica, mas precisa ser compreendida por uma abordagem sistê-

mica que leve em conta as habilidades, os recursos, os impactos e a cultura local. 

Sabemos que o valor dos serviços ecossistêmicos foram quantificados em cerca 

de 36 trilhões de dólares (ver item 1.2), resta avaliar se desse montante não deve-

riam surgir verbas e mecanismos para sustentar uma nova cultura de valorização 

da sociobiodiversidade.

3.4.1. Desenvolvimento como expansão das liberdades substantivas

O economista Amartya Sen (2004) introduz o conceito que a expansão da liber-

dade é o fim prioritário e ao mesmo tempo o meio principal do desenvolvimento. 

Define as liberdades como as oportunidades sociais de educação e saúde, que 
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completam as oportunidades individuais de participação econômica e política. Esse 

conceito traz para o desenvolvimento a perspectiva do bem-estar, prioritária à gera-

ção de riquezas. Segundo o autor, os ganhos e a riqueza são meios genéricos para 

alcançarmos a vida que valorizamos. 

A partir dessa abordagem, poderíamos dizer que (ou questionar se) o desen-

volvimento econômico do território da Florestas Nacional do Tapajós tem como 

objetivo a manutenção dos benefícios ambientais e climáticos que a biodiversidade 

Amazônica propicia, visto que ela é, por si só, um bem coletivo de manutenção da 

qualidade da vida. Mas ao mesmo tempo, esse desenvolvimento deve ser um meio 

de melhoria da qualidade de vida das populações que ali residem, o que inclui a 

melhoria das oportunidades de geração de renda, da educação e saúde e da parti-

cipação econômica e política desses habitantes nos processos de desenvolvimento.

O autor sustenta que o desenvolvimento é um processo de ampliação da capa-

cidade de os indivíduos fazerem escolhas. Define cinco espécies de liberdade, vistas 

sob uma perspectiva instrumental: liberdades políticas, disponibilidades econômi-

cas, oportunidades sociais, garantias de transparência e proteção da segurança. 

Na perspectiva do “desenvolvimento como liberdade”, as liberdades instrumentais 

ligam-se umas às outras e com os fins de plenitude da liberdade humana em geral. 

Dessa forma, as liberdades políticas (sob a forma de livre expressão e eleições) aju-

dam a promover a segurança econômica. As oportunidades sociais (sob a forma 

de serviços de educação e de saúde) facilitam a participação econômica. Os dispo-

sitivos econômicos (sob a forma de oportunidade de participar no comércio e na 

produção) podem ajudar a gerar tanto a riqueza pessoal como os recursos públicos 

destinados a serviços sociais.

Sen (2004) recomenda que as questões que envolvem a preservação da tradição 

versus as vantagens da modernidade requerem uma resolução participativa. Para 

a participação ser efetiva, porém, as competências educacionais básicas devem ser 

reforçadas. Nesse sentido, é interessante observar que os processos participativos 

na Flona Tapajós serão mais bem-sucedidos com o fortalecimento da educação e 

dos programas de qualificação.

3.4.2. Desenvolvimento e sustentabilidade 

O conceito de desenvolvimento sustentável tenta conciliar crescimento econômico, 

distribuição de renda e a necessidade de conservar os recursos ambientais. A defi-

nição mais conhecida é a do Relatório Brundtland, intitulado Nosso Futuro Comum 
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(1987)41, segundo o qual o desenvolvimento sustentável é aquele que “satisfaz 

as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras 

de suprir suas próprias necessidades”. Não sugere a estagnação do crescimento 

econômico, mas a sua conciliação com as questões ambientais e sociais, o que 

por si só não garante a redução dos impactos ambientais. Além disso, uma das 

críticas ao desenvolvimento como estratégia e instrumento para se chegar a uma 

melhoria da qualidade de vida da população é o fato de ele ter sido baseado num 

consumo exorbitante de energia. Portanto, não bastaria apenas alterar o modelo 

de produção, mas também ajustar valores e mecanismos associados ao atual mo-

delo de consumo e de dominação cultural e econômica dos países industrializados 

(ABRAMOVAY, 2012).

Para o economista Ignacy Sachs (2008), desenvolvimento é uma combinação 

de crescimento econômico, aumento igualitário do bem-estar social e preservação 

ambiental. Defende a necessidade de um novo paradigma de desenvolvimento, 

baseado na convergência entre economia, ecologia, antropologia cultural e ciência 

política. Nesses termos, propõe o ecodesenvolvimento42 como um modelo que 

evoca um novo estilo de vida, conjunto de valores próprios e de objetivos escolhi-

dos socialmente e visão de futuro (SACHS, 2008).

No entanto, essa definição genérica não fornece dados suficientes para carac-

terizar possíveis diretrizes na busca pela sustentabilidade. Para que se possa ter 

uma perspectiva mais ampla, Sachs elenca oito critérios de sustentabilidade: social, 

cultural, ecológica, ambiental, territorial, econômica, política (nacional) e política (in-

ternacional). Na sustentabilidade social, busca-se um patamar de homogeneidade 

social por meio da justa distribuição de renda e do acesso ao trabalho e aos recursos 

e serviços sociais. A sustentabilidade cultural pressupõe, entre outras coisas, o equi-

41 O conceito de desenvolvimento sustentável foi introduzido no debate internacional em 1987, no docu-
mento elaborado pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Essa comissão foi criada 
pela Organização das Nações Unidas (ONU) presidida por Gro Harlem Brundtland, por isso o relatório ficou co-
nhecido como Brundtland. O documento reafirma a visão crítica do modelo de desenvolvimento adotado pelos 
países industrializados e reproduzido pelas nações em desenvolvimento. Ressalta os riscos do uso excessivo dos 
recursos naturais sem considerar a capacidade de suporte dos ecossistemas. O relatório aponta para a incompa-
tibilidade entre desenvolvimento sustentável e os padrões de produção e consumo vigentes (Wikipidia, 2013).

42 O conceito de Ecodesenvolvimento foi introduzido na Conferência de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
da ONU, realizada em Estocolmo, Suécia, em 1972, e foi largamente difundido por lgnacy Sachs. Na definição 
dada por Sachs (1993, p. 7), para determinado país ou região, o Ecodesenvolvimento significa o “desenvol-
vimento endógeno e dependente de suas próprias forças, tendo por objetivo responder a problemáticas 
da harmonização dos objetivos sociais e econômicos do desenvolvimento com uma gestão ecologicamente 
prudente dos recursos e do meio”.
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líbrio entre tradição e inovação e autonomia para criação de um projeto nacional 

endógeno […]. A sustentabilidade ecológica sugere a preservação do potencial do 

capital natureza como fonte de produção de recursos renováveis e ao mesmo tempo 

limitar o uso dos recursos não renováveis. A sustentabilidade ambiental consiste 

em “respeitar e realçar as capacidades de depuração dos ecossistemas naturais” 

(SACHS, 2003, p. 88). Entre os critérios da sustentabilidade territorial destaca-se 

a atenção ao balanceamento entre configurações urbanas e rurais e “estratégias 

de desenvolvimento ambientalmente seguras para áreas ecologicamente frágeis” 

(SACHS, 2003, p. 88), que poderiam ser entendidas como o ecodesenvolvimento. 

Para a sustentabilidade econômica, destaca-se o desenvolvimento intersetorial equi-

librado, segurança alimentar, capacidade de modernização contínua dos instrumen-

tos de produção e autonomia na pesquisa científica e tecnológica. A sustentabili-

dade política prevê a apropriação universal dos direitos humanos, coesão social e 

capacidade de o Estado implementar o projeto nacional em parceria com todos os 

empreendedores. Em nível internacional destaca-se a aplicação do Princípio de Pre-

caução43 na gestão do meio ambiente e dos recursos naturais, proteção da diversi-

dade biológica, gestão do patrimônio global como herança comum da humanidade 

e um sistema efetivo de cooperação científica e tecnológica internacional.

Sachs aponta para os processos de planejamento como componente funda-

mental no percurso rumo ao ecodesenvolvimento, lembrando a importância do 

planejamento local participativo, no nível micro, das autoridades locais, comunida-

des e associações de cidadãos envolvidas na proteção da área. Essas ações devem 

buscar a “identificação das necessidades, dos recursos potenciais e das maneiras 

de aproveitamento da biodiversidade como caminho para a melhoria do nível de 

vida dos povos” (SACHS, 2008, p. 75).

43 O princípio da precaução relaciona-se com a associação respeitosa e funcional do homem com a natureza. 
Trata das ações antecipatórias para proteger a saúde das pessoas e dos ecossistemas. Precaução é um dos prin-
cípios que guia as atividades humanas e incorpora parte de outros conceitos, como justiça, equidade, respeito, 
senso comum e prevenção. Esse princípio consta também em outros acordos internacionais como sendo um 
princípio ético, inclusive na Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB). Tem quatro componentes básicos que 
podem ser assim resumidos: a incerteza passa a ser considerada na avaliação de riscos; o ônus da prova cabe 
ao proponente da atividade; na avaliação de risco, um número razoável de alternativas ao produto ou processo 
deve ser estudado e comparado; para ser precaucionária, a decisão deve ser democrática, transparente e ter a 
participação dos interessados no produto ou processo.
 Quando não se aplica o Princípio da Precaução, as perguntas que normalmente são feitas são do tipo: Quão 
seguro é o produto ou processo? Qual o nível de risco aceitável? Quanto de contaminação pode o homem 
ou o ecossistema assimilar sem mostrar efeito adverso óbvio? Quando é utilizada a ciência precaucionária, no 
entanto, as perguntas mudam de natureza e são do tipo: Quanta contaminação pode ser evitada enquanto se 
mantêm certos valores? Quais são as alternativas para a atividade? Qual a necessidade e a pertinência da ativi-
dade? (MMA, 2013).
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Segundo o autor, “esse processo exige, obviamente, a presença de advocacy 

planners de algum tipo, que atuem como facilitadores do processo de negociação 

entre stakeholders (atores envolvidos) – população local e autoridades – subsidiado 

por cientistas, associações civis, agentes econômicos públicos e privados” (SACHS, 

2008, p. 75). O autor ressalta que, geralmente, essas negociações são dolorosas 

devido aos interesses antagônicos.

3.4.3. Crescimento econômico, bem-estar e uso dos ecossistemas 

Do ponto de vista do desenvolvimento do território, existe a necessidade de uma 

conceituação mais ampla do desenvolvimento rural, envolvendo responsabilidades 

ambientais, econômicas, sociais e culturais. As funções do meio rural relativas ao 

fornecimento de matérias-primas e de mão de obra perdem peso diante dos atri-

butos que definem a ruralidade, como o patrimônio paisagístico, de biodiversidade 

e com formas de vida (mais humanas) cada vez mais valorizadas nos dias atuais 

(ABRAMOVAY, 2009).

Abramovay (2012) enfatiza a necessidade de uma nova percepção quanto ao uso 

dos ecossistemas, o que consiste, entre outras coisas, em sinalizar para a sociedade 

global que é apenas “aparente a abundância de recursos concentrados em determi-

nadas regiões e que o sentido social do seu uso deve ser mais importante que a renda 

gerada durante algum tempo por esses recursos” (ABRAMOVAY, 2012, p. 119).

O crescimento econômico nem sempre é sinônimo de bem-estar, sendo neces-

sário avaliar seus impactos na vida das pessoas, das comunidades e do território. 

A chamada “economia verde”, tema explorado na última Conferência das Na-

ções Unidas no Rio de Janeiro (2012), tem sido considerada por alguns como um 

caminho para o crescimento com bases sustentáveis. Abramovay (2012) pontua 

que é importante avaliar as diferenças entre crescimento e desenvolvimento. Na 

sociedade industrial, existe um enorme desequilíbrio porque a produção depende 

excessivamente de energia e matérias-primas não renováveis para se manter em 

pé. Considerando que esses fluxos têm excedido a capacidade da biosfera, a ideia 

de um colapso na sociedade industrial tem se tornado cada vez mais presente. Para 

que a reprodução das sociedades humanas se perpetue sem destruir os serviços 

ecossistêmicos, é necessária uma “drástica redução da desigualdade e isso supõe 

que o crescimento econômico deixe de ser o objetivo e a métrica pelos quais se 

pauta uma relação entre economia e sociedade” (ABRAMOVAY, 2012, p. 98). 

Uma das dimensões da “economia verde” envolve o aproveitamento dos pro-
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dutos e serviços oferecidos pela biodiversidade por meio de processos que possam 

aproveitar nossas riquezas de forma inovadora e em harmonia com o equilíbrio 

ambiental. Que tipo de esforços seria necessário para impulsionar tais processos? 

Igualmente relevante no conceito de “economia verde“ é a oferta de produtos 

e serviços gerados pelos processos que promovam a redução no uso de materiais e 

energia, o reciclo ou a reinserção de rejeitos no ciclo produtivo. É necessário consi-

derar também a redução e substituição gradativa do uso dos combustíveis fósseis 

como fonte de energia e de matéria-prima. Essas práticas, também conhecidas 

como ecoconcepção, serão apresentadas de modo mais detalhado no capítulo 2 

desta pesquisa (ABRAMOVAY, 2012, p. 85). 

O atual sistema econômico, baseado em um circuito aberto que depende de ener-

gia e materiais – cujos rejeitos produzem enormes impactos no clima, nos solos, nas 

águas e na biodiversidade como um todo –, ainda não é capaz de gerar um equilíbrio 

compatível com as necessidades humanas. Para isso, é necessário desenvolver estra-

tégias nas quais “a vida econômica se paute no uso cada vez melhor dos recursos […] 

e onde os objetivos e o sentido da produção material se destinem ao atendimento 

das necessidades básicas e à ampliação das liberdades humanas” (ABRAMOVAY, 

2012, p. 126), de forma sustentável e sem exceder os limites dos ecossistemas.

Em outras palavras, busca-se um modelo de economia florestal que não seja 

baseado exclusivamente na extração de matérias-primas. Existe espaço para a in-

corporação de novas atividades econômicas que possam agregar valor a matérias-

-primas, produtos e serviços, tomando como base a divulgação e valorização do 

patrimônio cultural e ambiental da região. Novas atividades também são formas de 

gerar renda para um maior número de pessoas em diversas comunidades. 

É necessário considerar que nem sempre os programas de fomento ao desen-

volvimento rural contemplam a economia florestal, na sua verdadeira escala. O 

extrativismo de produtos florestais não madeireiros é baseado no uso múltiplo de 

recursos florestais, isto é, em geral, de pequena escala e sazonais. Como a extração 

de alguns produtos só é possível em certas épocas do ano, iniciativas que envolvam 

beneficiamento e agregação de valor a esses produtos são indicadas para aumentar 

as perspectivas de rendimento dos extratores e, por vezes, proporcionar a inclusão 

das mulheres e de outros membros da família no processo produtivo. É o caso da 

borracha, como veremos no capítulo 5 desta pesquisa.

Por outro lado, se a força das populações que habitam as florestas públicas está 

na sua relação equilibrada com o meio ambiente, como harmonizar práticas tradi-
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cionais com os possíveis processos de hibridização (CANCLINI, 2011), aos quais são 

submetidos pelo contato com os diversos mercados globalizados? 

Como equilibrar a necessidade de geração de renda da população local – cons-

tituída por ribeirinhos, seringueiros, extrativistas e artesãos – com a reafirmação de 

elementos culturais e históricos que caracterizam o seu modo de vida?

Considerações a respeito da sustentabilidade 

Não parece simples o desafio do paradigma de conservar desenvolvendo. Mas é 

necessário aceitar a ideia de que todos os processos sociais e econômicos estão em 

constante movimento, e buscar soluções inovadoras por meio da reorganização 

dos elementos existentes (pessoas, biodiversidade, matérias-primas, produtos, ser-

viços, conhecimentos, tradições) em novas e significativas combinações que pos-

sam constituir modelos sustentáveis. 

Diversas políticas e programas públicos têm sido criados para fomentar a eco-

nomia florestal, porém pouca ênfase tem sido dada às estratégias para agregar 

valor a esta produção, de modo a criar nichos diferenciados de mercado. O design 

com enfoque na valorização da sociobiodiversidade tem por objetivo articular esses 

critérios de sustentabilidade com ações para fortalecer o território, a fim de trazer 

benefícios a seus habitantes. Nessa perspectiva, uma das estratégias consiste em 

mapear as cadeias de valor dos produtos florestais madeireiros, não madeireiros e 

também de serviços ecossistêmicos, para compreender como processos de inova-

ção e comunicação podem construir interfaces entre esses produtos e o mercado, 

e buscar as melhores formas de implementá-los. 

Esses processos produtivos só poderão ser sustentáveis a longo prazo se forem 

construídos conjuntamente com as populações locais. Recomenda-se, assim, que 

sejam desenvolvidos por meio de processos participativos, nos quais os modos de 

produzir possam ser incorporados pelos habitantes da região.

Muitos autores defendem a regionalização como estratégia capaz de compati-

bilizar desenvolvimento e sustentabilidade. Para tanto, recomenda-se observar as 

mudanças ocorridas nos padrões macrorregionais amazônicos nos últimos 20 anos, 

tendo em vista as alterações no padrão de uso da terra, os centros dinâmicos da eco-

nomia regional, as tendências demográficas e a proteção ambiental (BECKER, 2009).



Capítulo 4. 

O LÁTEX E A BORRACHA NO  

CONTEXTO AMAZÔNICO 
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Para compreender melhor as possibilidades de uso da biodiversidade amazônica, este 

capítulo analisa o látex da seringueira, matéria-prima utilizada para a produção da bor-

racha. Para isso, é feito um levantamento de diversas informações sobre a borracha, 

com o objetivo de conhecer como foram suas aplicações ao longo do tempo, suas 

carac terísticas e a importância da borracha a partir de uma perspectiva socioambiental.

4.1. A SERINGUEIRA E O LÁTEX: ORIGENS 

A seringueira (Hevea brasiliensis) é uma árvore endêmica 

(planta originária) da Amazônia e no Brasil pode ser encon-

trada nas matas dos Estados do Acre, Amazonas, Rondônia 

e Pará, na área à direita do rio Amazonas (Figura 30). 

Esta planta produz o látex, uma substância orgânica, 

leitosa, contida nos vasos lactíferos situados na casca da 

seringueira e que pode ser transformada em borracha na-

tural. É extraído por meio de cortes sucessivos de finas fa-

tias da sua casca (Figura 31), processo denominado de sangria (IAC, 2012).

A borracha natural é um hidrocarboneto, um polímero do isoprene, elástica de-

vido à sua organização em cadeias longas e sinuosas (DEAN, 1989). Pode ser ob-

tida por meio de processos de vulcanização e coagulação de partículas de isopreno 

(2-metil-buta-1,3 dieno) contidas no látex (IAC, 2012).

A árvore seringueira atinge entre 30 e 50 metros de altura (Figura 32), possui fo-

lhas compostas em grupo de três (Figura 33), pequenas flores e as sementes nascem 

agrupadas em grandes cápsulas (Figura 34), que fornecem óleo secativo usado na 

indústria de tintas e vernizes. A madeira do seu tronco é “branca, leve e de baixa 

durabilidade natural, podendo ser empregada para tabuado, forros e caixotaria” 

(CHAGAS, 2013, s/n). 

No Brasil, a árvore de seringueira recebeu esse nome porque os índios usavam seu 

látex na feitura de seringas para a inalação de alucinógenos. O nome inglês (rubber) 

foi dado por Joseph Priesrley em 1770, quando observou que essa goma era usada 

para apagar (to rub out) marcas de lápis. Já seu nome científico, Hevea brasiliensis, foi 

dado pelo alemão Karl Willdenow, em 1801, a partir do nome Hevé, que era como os 

índios omáguas chamavam esse líquido na língua tupi (HEMMING, 2011; DEAN,1989). 

O termo látex vem do latim e significa “água que escorre”. Tem a mesma ori-

gem da palavra “leite”. Já em tupi-guarani é conhecido como caou·tchouc, o que 

Figura 30 - Desenho 
com indicação  
da região onde  
as seringueiras  
são espécies 
endêmicas, na  
area à direita do  
rio Amazonas  
(Fonte: DEAN, 2006)
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Figura 31 - Cortes no 
tronco da seringueira 
com o látex escorrendo
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Figura 33 - Folhas de 
seringueira, nascem 
sempre em grupo de três 

Figura 32 - Árvores 
seringueiras, atingem 
entre 30 e 50 metros de 
altura

Figura 34 - As sementes 
de seringueiras são 
ovaladas e nascem 
agrupadas em grandes 
cápsulas
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originou o termo caucho em espanhol. A palavra “borracha” por sua vez tem sua 

origem creditada aos termos espanhóis “borrar”, que significa apagar e supõe-se 

também que seja relacionada às vasilhas de couro emborrachadas pelos europeus 

colonizadores para transportar o vinho44 (BASSAN, 2012).

Na América do Sul e Central foram catalogadas sete diferentes espécies de ár-

vores das quais se extrai o látex com o qual se produz a borracha. Além da Hevea 

brasilensis (catalogada em 1811), destacam-se a Castilla encontrada no Equador, 

onde era chamada de caoutchouc ou hévé (catalogada em 1736) e a Hevea guia-

nensis, nativa das Guianas (catalogada em 1775) (DEAN,1989). 

4.2. CONHECIMENTOS TRADICIONAIS

Relatos de um explorador do século XVI demonstram a surpresa dos europeus com 

as bolas de borracha: “Quando batem no chão, saltam no ar com grande rapidez, 

[…] como pode acontecer isso?” Na Europa não conheciam nada tão elástico que 

ricocheteasse dessa maneira (SACKS, 2012, p.103).

Os primeiros relatos sobre artefatos de borracha vieram de Cristóvão Colombo, 

que em 1492 observou os nativos no local conhecido como Hispaniola (atualmente 

Ilha de São Domingos, Haiti), brincando com pesadas bolas que pulavam, feitas de 

caucho, provenientes de uma variação de árvores gomíferas (HEMMING, 2011).

Aliás, os índígenas da mesoamérica conheciam as técnicas para extrair o látex 

de árvores nativas e produzir a borracha muitos séculos antes da chegada dos es-

panhóis. Com ela, eles produziam calçados, faixas de borracha, além de bolas, que 

eram usadas para os jogos cerimoniais em pátios de paredes de pedra. 

O jogo de bola era disputado utilizando uma bola de borracha endurecida 

feita a partir de látex obtido da árvore da borracha (Castilla elastica) nativa das 

áreas tropicais do sul do México e da América Central. O látex era transformado 

em borracha após ser misturado com seiva da trepadeira Ipomoea alba, conhe-

cida como “glória da manhã”. A mais antiga bola de borracha que se conhece 

44 Muitos identificam o nome “borracha” com uma das primeiras aplicações deste material pelos espanhóis. 
Supõe-se que o nome tenha vindo das “botas de vinho”, feitas em couro animal e impermeabilizadas com o 
látex. Tal processo garantia maior durabilidade ao vinho, que por sua vez deixava quem o bebia “borracho”, que 
significa bêbado em espanhol (BASSAN, 2012).
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foi descoberta no sítio olmeca45 de El Manatí, Veracruz, México (SACKS, 2012).

Segundo o documentário televisivo “Revelations of the Mayans 2012 and 

Beyond”, esse povo revestia as canoas de madeira com o látex para que elas pu-

dessem flutuar por mais tempo. Também utilizavam esse material para fazer esta-

tuetas religiosas, sandálias de sola emborrachada e amarração da cabeça ao cabo 

dos machados (SACKS, 2012).

Um recente estudo do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT)46 relata 

que os povos astecas e os maias sabiam como produzir diferentes tipos de borra-

cha, misturando o látex comum a extrato da planta glória-da-manhã (Ipomoea pur-

purea), em diferentes proporções. Esse estudo abre perspectivas para tratamentos 

da borracha com plantas disponíveis na biodiversidade local (AMBIENTE BRASIL, 

2010). Descobriu-se recentemente que a glória-da-manhã “contém compostos de 

enxofre, capazes de interligar os polímeros do látex e introduzir segmentos rígidos 

em suas cadeias” (SACKS, 2012, p. 105).

Em 1743, o naturalista francês Charles-Marie de La Condamine, em viagem ao 

Rio Amazonas, viu os índios omáguas utilizando esse material elástico, impermeá-

vel e inquebrável para confeccionar frascos e esferas ocas. Durante as festividades, 

esses indígenas inalavam pós que eram soprados de seringas de borracha com 

formato de pera. Com esses dados, La Condamine apresentou um relatório sobre 

a borracha para a Academia de Ciências na França (HEMMING, 2011), o que de-

monstra que o uso desse material começou a partir da observação dos povos indí-

genas (DEAN, 1989). Esse fato ilustra um dos pontos defendidos nesta pesquisa: os 

conhecimentos tradicionais sobre a biodiversidade, somados à pesquisa científica, 

podem gerar soluções inovadoras em benefício da sociedade.

45 Os olmecas eram uma civilização pré-colombiana que deu origem aos maias, incas e astecas, e já utilizavam 
o látex para fazer uma bola para jogos e rituais . Disponível em: < http://pt.wikipedia.org/wiki/Olmecas>. Acesso 
em 15 nov. 2013.

46 Segundo o autor e a coautora da pesquisa,  respectivamente, Michael Tarkanian (cientista de materiais 
do Instituto de Tecnologia de Massachusetts - MIT), e Dorothy Hosler, também do MIT, experimentos foram 
conduzidos com amostras de látex e extrato da I. purpurea, obtendo três tipos de borracha com diferentes mis-
turas. O quique da bola é maximizado quando o extrato representa 50% da mistura, enquanto a durabilidade 
e longevidade são maximizadas com a mistura a 25%. Para assegurar força necessária para uma tira, não se 
adiciona extrato nenhum. Disponível em: <http://noticias.ambientebrasil.com.br/clipping/2010/06/26/56722-as-
tecas-e-maias-faziam-bolas-misturando-latex-a-extrato-de-planta.html>. Acesso em: 4 nov 2013.

Figura 35 - Bolinhas e 
pequenos tambores, 
artefatos de origem 
indígena. As bolinhas 
de borracha eram 
usadas como briquedos 
pelas populações 
nativas na época do 
Descobrimento. O fato de 
pularem quando batiam 
no chão fez com que 
estudiosos europeus 
ficassem surpresos 
pela sua capacidade 
de desafiar o poder da 
gravidade. 
As bolinhas coloridas 
foram feitas na 
comunidade de Maguari, 
Floresta Nacional do 
Tapajós. Os tambores 
e a bolinha branca 
foram produzidos por 
indígenas da Amazônia
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4.3. CARACTERÍSTICAS E USOS DA BORRACHA

A borracha natural possui características físico-químicas como a elasticidade, a im-

permeabilidade a líquidos e gases, resistência a impactos, isolamento elétrico, pro-

priedade antiderrapante, entre outras. Tais características fizeram com que essa ma-

téria-prima tenha sido utilizada em inúmeros artefatos por populações indígenas, por 

caboclos ribeirinhos/seringueiros e posteriormente pela indústria. Cerca de 40 mil ar-

tefatos em borracha natural são produzidos hoje por processos industriais (IAC, 2012).

As primeiras especulações sobre o uso da borracha por europeus iniciaram em 

1747, quando o relatório do engenheiro pesquisador francês Fresnau antecipou 

algumas das futuras aplicações nas quais a borracha seria utilizada: tecidos imper-

meáveis, bombas de combate a incêndios, tendas, roupas de mergulho, estojos de 

munição, botas e arreios. Os portugueses, por sua vez, enviaram botas, mochilas 

e outros equipamentos do Exército ao Pará, para serem impermeabilizados, em 

meados do século XVIII (HEMMING, 2011; DEAN, 1989). 

Cinquenta anos depois, após visita para investigar os empregos medicinais da 

borracha em 1800, um médico militar português montou, em Lisboa, uma pe-

que na fábrica de sondas, velas, e pequenas bolsas de borracha, para armazenar 

urina de pessoas com incontinência. Nesse mesmo ano, comerciantes da Nova 

Inglaterra começaram a encomendar de Belém sapatos feitos de látex. Por volta de 

1839, Belém já realizava um comércio ativo, exportando cerca de 450 mil pares. Em 

1803, um francês inaugurou uma oficina para a fabricação de ligas elásticas para 

senhoras e suspensórios para homens (HEMMING, 2011).

A borracha, porém, apresentava dois defeitos graves: tornava-se pegajosa e 

com um cheiro forte quando quente; e, quando resfriada, ficava dura e quebradiça.

Como solução para esses problemas, o norte-americano Charles Goodyear des-

cobriu, em 1839, o processo hoje conhecido como vulcanização, que permite esta-

bilizar a borracha com a adição de enxofre e calor a este material.

No período da Revolução Industrial, a borracha passou a ser usada em juntas 

para máquinas a vapor, bombas, correias de máquinas, tubulações e amortecedo-

res ferroviários. Em 1830, a Grã-Bretanha importou 211 quilos de borracha bruta; 

em 1857, a importação chegou a 10 mil quilos, inclusive porque passou a ser utili-

zada nos fios telegráficos (DEAN, 1989).

Em 1845, uma roda pneumática foi patenteada na Inglaterra e, alguns anos 

depois, em 1888, John Dunlop, médico veterinário escocês patenteou o primeiro 
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pneumático de borracha que podia ser substituído: “um pneu ou tubo oco feito de 

borracha da Índia e tecido para reter ar sob pressão” (HEMMING, 2011, p. 231). 

Dunlop inventou esse artefato para ajudar seu filho a ganhar uma corrida de trici-

clos (HEMMING, 2011). 

O processo de vulcanização possibilitou a criação de uma enorme variedade de 

artefatos para diferentes aplicações. As características e as propriedades dos elastô-

meros fizeram com que hoje a borracha fosse utilizada em quase todos os setores 

da economia. A área automobilística, por exemplo, corresponde à maior demanda, 

mas é utilizada largamente pelo setor de calçados, construção civil, materiais hos-

pitalares, brinquedos, acessórios para bebês e diversos outros usos relevantes no 

nosso dia a dia.

4.4. OS DOIS GRANDES CICLOS DE EXTRAÇÃO DA BORRACHA NA AMAZÔNIA

Com o desenvolvimento da indústria europeia e norte-americana de automóveis 

nas últimas décadas do século XIX e início do século XX, a borracha passou a ser 

uma matéria-prima industrial com grande demanda, devido ao seu uso na confec-

ção dos pneus. Isso fez com que seu preço fosse muito valorizado, resultando no 

primeiro grande ciclo de exploração da borracha na Amazônia, entre os anos de 

1870 e 1920. A borracha, responsável por 25% da exportação do Brasil, foi “o 

principal produto nacional e o sustentáculo da economia brasileira por 50 anos” 

(CHAGAS, 2013, s/n). 

A Amazônia, como único fornecedor mundial, transformou toda a sua econo-

mia para atender às grandes demandas externas. As capitais da região cresceram, 

enriqueceram e se transformaram em grandes centros metropolitanos, nos quais 

“centenas de navios carregam a borracha e descarregam toda a sorte de artigos in-

dustriais” (RIBEIRO, 2006, p. 293).Tal produtividade só foi possível graças ao recru-

tamento de um novo contingente de mão de obra, composto de meio milhão de 

nordestinos que, assolados pela seca prolongada, aceitaram os desafios da vida na 

floresta. Esses trabalhadores foram submetidos a um regime de servidão e misera-

bilidade, e aprenderam muito com a sabedoria adaptativa indígena para sobreviver 

na mata (RIBEIRO, 2006).

A prosperidade dessa economia extrativista foi interrompida após 1910, com a 

entrada no mercado da borracha das colônias inglesas no Oriente, cujas sementes 

foram contrabandeadas da região do rio Tapajós, pelos britânicos, por volta dos 
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anos de 1880, e plantadas mais tarde em suas colônias na Ásia, na Malásia, no 

Ceilão e em Cingapura (DEAN, 1989; CHAGAS, 2013).

Com o surgimento dos seringais de cultivo no Oriente, mais produtivos que 

a borracha proveniente do extrativismo florestal, e mais tarde com a criação da 

borracha sintética nos anos 1940, a exploração da borracha nativa da Amazônia 

tornou-se economicamente inviável. Desde então, essa atividade tem sobrevivido 

graças ao protecionismo estatal, por meio de subvenção ao patronato seringalista, 

e, mais recentemente, aos subsídios para o preço da borracha. 

Ribeiro (2006) enfatiza que, por mais de meio século, não houve a preocupação 

por parte do governo em amparar a massa de trabalhadores seringueiros, nem tão 

pouco lhes foi dada a alternativa de inserir-se em outras atividades econômicas.

Houve, no entanto, um segundo grande ciclo da borracha durante a Segunda 

Guerra Mundial (1939-1945). O domínio militar japonês de países produtores de 

borracha no Oceano Pacífico resultou em uma grande queda na produção de bor-

racha asiática. 

Em 1941, com o objetivo de garantir os estoques da produção norte-americana, 

o governo brasileiro fez um acordo com os Estados Unidos (Acordos de Washing-

ton), o que desencadeou em um novo ciclo para a extração de látex na Amazônia. 

O governo estimulou novamente o recrutamento de mão de obra para aumentar 

a produção anual de látex de 18 mil para 45 mil toneladas. Tal operação ficou co-

nhecida como a Batalha da Borracha (CHAGAS, 2013).

Milhares de trabalhadores de várias regiões do Brasil e outro contingente de 54 

mil nordestinos, na sua maioria cearenses, foram levados à escravidão e à morte, 

ou pelas condições precárias de trabalho ou pelas dificuldades da vida na floresta 

e por doenças tropicais. Esses novos seringueiros receberam a nome de “Soldados 

da Borracha”, em alusão aos interesses dos Estados Unidos, aliados do Brasil na 

Segunda Guerra Mundial (CHAGAS, 2013).

Após esse segundo ciclo da borracha, esses trabalhadores nunca conseguiram 

voltar às suas terras. Jamais foram pagos pelos seringalistas, nem o governo cum-

priu suas promessas de tratá-los com os mesmos direitos dos ex-combatentes. 

Pressionados pela desvalorização da borracha, os seringueiros ficaram entregues à 

própria sorte. Muitos foram para as periferias dos centros urbanos mais próximos 

e outros sobreviveram cultivando a terra, caçando, pescando e vendendo borracha 

por um preço muito baixo (CHAGAS, 2013).

Nos anos 1970, pressionados por fazendeiros que queriam derrubar a floresta 
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para expansão de outras atividades, como a agropecuária, os seringueiros come-

çam a se unir em cooperativas e sindicatos. Surge, nesse período, lideranças como 

Chico Mendes, assassinado em 1988, que difundem mundialmente a ideia de que 

os seringueiros, por terem uma convivência equilibrada com a floresta, podem 

contribuir para a sua manutenção.

4.5. HISTÓRICO DA BORRACHA NA REGIÃO DO RIO TAPAJÓS

Preocupado com o abastecimento da principal matéria-prima utilizada na sua fá-

brica de pneus, criada para suprir as demandas da fabricação dos carros da sua 

linha de produção, Henry Ford47, orientado pelo chefe da equipe do Departamento 

de Agricultura dos Estados Unidos, escolhe área na região do rio Tapajós para a 

sede de sua futura plantação. A região foi escolhida pela “superioridade do Baixo 

Amazonas, especialmente de seus afluentes da margem direita, onde seringueiras 

de boa qualidade eram nativas” (DEAN, 1989, p. 110). 

Dessa forma, a região do rio Tapajós foi sede do maior empreendimento para 

cultivo de seringueiras na Amazônia. Em 21 de julho de 1927, Henry Ford obteve 

a concessão de uma área com um milhão de hectares, conhecida por Fordlândia, 

pela qual pagou 125 mil dólares. Existiam, no entanto, diversos fatores pelos quais 

a concessão da área seria inadequada a uma plantação produtiva: solos arenosos 

ou lixiviados demais, chuvas sazonais e baixo nível das águas na época da seca. 

Além disso, a região não podia ser servida pelo transporte oceânico durante quatro 

meses ao ano e estava a quatro dias de barco de Belém. Inúmeros foram os proble-

mas enfrentados por Ford, que construiu uma verdadeira cidade, a 17 km da foz 

do Tapajós com o Amazonas (DEAN, 1989). 

Sete anos mais tarde, em 4 de maio de 1934, foram trocados 281.500 hectares 

da concessão em Fordlândia por outro pedaço de terra de tamanho igual em Bel-

terra, parte da área onde hoje se localiza a Floresta Nacional do Tapajós. Na nova 

sede, mais próxima à Santarém e à saída para o Rio Amazonas, foram construídas 

réplicas de depósitos, portos, casas, hospital e outras edificações de Fordlândia 

(DEAN, 1989).

47 Henry Ford foi fundador da Ford Motor Company e o primeiro empresário a aplicar a montagem em série 
de forma a produzir em massa automóveis em menos tempo e a um menor custo. A introdução de seu modelo 
Ford T revolucionou os transportes e a indústria dos Estados Unidos. Disponível em: < http://pt.wikipedia.org/
wiki/Henry_Ford>. Acesso em: 15 out. 2013.
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A plantação começou a ter graves problemas com o aparecimento de um fungo 

(microcyclus), conhecido como “mal-das-folhas”, que proliferava devido à proximi-

dade entre as copas das árvores plantadas lado a lado para cultivo, diferentemente 

das seringueiras nativas, que crescem esparsas na floresta. Esse fungo criava diver-

sos problemas nas árvores e diminuía a sua produtividade.

Apesar de todos os esforços com o desenvolvimento de técnicas de enxerto de 

copas de mudas vindas do Sudeste Asiático, a plantação nunca foi lucrativa. 

Em novembro de 1945, a área, com 3,2 milhões de seringueiras, foi recomprada 

pelo governo brasileiro, por 250 mil dólares; e a empresa Ford S.A. deixou a região 

definitivamente (DEAN, 1989).

4.6. TRATAMENTOS QUÍMICOS PARA ESTABILIZAR O LÁTEX 

A borracha natural é obtida por meio da coagulação de látices de determinados 

vegetais, tendo como principal a Hevea brasiliensis. Esta matéria-prima vegetal é 

obtida por uma incisão na casca, da qual escorre um líquido de cor branca.

O látex é composto de borracha (cerca de 30%), água (65%) e açúcares e óxidos 

metálicos (5%). Por ser uma substância orgânica, fica muito suscetível ao ataque de 

bactérias. Dessa forma, é necessário tratá-lo com alguns processos e componentes 

químicos para estabilizá-lo e evitar que apodreça e oxide (BASSAN, 2012).

A coagulação é o processo de transformação do látex da forma líquida para a 

forma sólida. Esse processo pode ser obtido com a utilização de adição de alguns 

tipos de ácido ao látex. Algumas horas após a extração do látex, em contato com o 

oxigênio, também inicia um processo de coagulação e putrefação. Para conservá-

-lo, usualmente adicionam-se pequenas doses de amônia ao látex.

O látex in natura, sem os aditivos, não é adequado para produção de artefatos 

comerciais, pois estraga e se degrada muito rapidamente. Para estabilizá-lo, adicio-

nam-se produtos específicos, conforme as características desejadas (BASSAN, 2012).

A vulcanização consiste em um processo de modificação da borracha natural, 

obtida pela sua combinação com o enxofre, para atribuir-lhe maior força, elastici-

dade e resistência a temperaturas altas e baixas (HOUAISS, 2013).

Todos os componentes do látex in natura (açúcares, enzimas, resinas, sais mine-

rais, lipídeos) podem comprometer a qualidade dos artefatos prontos. Para melho-

rar sua qualidade, é necessário tratar o látex com algum processo de concentração, 

como por exemplo a centrifugação, na qual o látex e colocado em uma centrífuga 
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a fim de se promover a separação dos componentes via sedimentação dos líquidos 

imiscíveis de diferentes densidades. Também se considera apropriado às comuni-

dades extrativistas o processo de cremagem ou cremação48, que permite descartar 

boa parte desses ingredientes, melhorando muito a durabilidade do líquido e a 

qualidade do artefato (BASSAN, 2012).

4.7. A IMPORTÂNCIA DA SERINGUEIRA E DA BORRACHA NATURAL NO CON-

TEXTO SOCIOAMBIENTAL 

Por ser uma atividade baseada em recursos da biodiversidade amazônica, a extra-

ção da borracha pode ser considerada um importante recurso da sociobiodiversi-

dade local para a geração de renda de famílias que habitam a Floresta Amazônica. 

As seringueiras também contribuem para o equilíbrio climático e colaboram com a 

manutenção dos ecossistemas da floresta.

Do ponto de vista ambiental, o sequestro de carbono pelas diferentes espécies 

vegetais é fundamental para mitigar os gases de efeito estufa que estão sendo 

responsabilizados pelo aquecimento global e pelos desastres no meio ambiente 

(COSTA et al., 2008; IPCC, 2007). Dessa maneira, as atividades produtivas prove-

nientes de produtos florestais não madeireiros (PFNM), como a borracha, são con-

sideradas muito importantes para o equilíbrio dos ecossistemas, uma vez que não 

é necessário derrubar as árvores para obter os insumos florestais. E, enquanto está 

em pé, a árvore gera uma série de benefícios para a população local.

Outra razão para o manejo da seringueira ser considerado desejável, do ponto 

de vista ecológico, é que ela é uma espécie que armazena o carbono tirado da 

atmosfera não só na madeira, mas também na borracha natural, seu principal pro-

duto (JACOVINE et al., 2006). Segundo Morais (2013), pesquisador da Embrapa, o 

que potencializa o sequestro e a fixação de carbono pela seringueira, em compara-

ção a outras espécies arbóreas, é a produção de borracha natural. “Uma tonelada 

48 O método da cremagem consiste em adicionar uma quantidade de material mucilaginoso no látex in natura 
e submetê-lo a uma elevação de temperatura até atingir 45°C, sob leve agitação. Após essa etapa, deve-se ces-
sar a agitação e o calor e deixar a mistura em repouso por aproximadamente 12 horas. O material mucilaginoso 
absorve água e materiais não borracha dissolvidos na água. Já as macromoléculas de borracha não conseguem 
penetrar na mucilagem; por diferença de densidade, têm a tendência de flutuar. Resulta então em duas fases: 
a superior, de cor branca, é o látex concentrado; e a inferior, transparente, praticamente incolor, é o soro que 
pode ser descartado. Esse soro é rico em nutrientes, podendo ser usado para adubar o solo. Repetindo-se essa 
operação mais duas vezes, teremos um látex isento de sujeiras, podendo ser usado na maioria dos artefatos. Os 
mucilaginosos mais usados são carboxi-metil-celuloses, alginatos, gelatinas, farinha de semente de jutaí e goma 
Agar-agar (BASSAN, 2012)
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de borracha natural seca da seringueira possui aproximadamente 880 a 900 kg de 

carbono” (MORAIS, 2013, s/n.), o que poderia ser negociado em mercados de cré-

ditos de carbono ou em projetos de compensação por neutralização do carbono.49 

Ainda segundo o autor, os seringais também propiciam altos estoques de carbono 

nos solos em comparação à maioria dos solos de floresta primária amazônica.

Outro aspecto que merece destaque do ponto de vista ambiental é a possibilidade 

de substituir objetos feitos com a borracha sintética50 por outros produzidos com a 

borracha natural. Como a borracha sintética é feita à base de derivados do petróleo, 

sua possível escassez nos próximos 20 anos indica a necessidade de intensificar a 

substituição de produtos feitos a partir dessa fonte não renovável (petróleo) por ou-

tros de uma fonte renovável (borracha natural). Segundo Abramovay (2012), apesar 

de as projeções mencionarem a capacidade de abastecimento das reservas de petró-

leo para os próximos cem anos, na realidade, com as tecnologias disponíveis hoje, 

tais reservas suprem nossas demandas no máximo por 20 anos. Além disso, as tecno-

logias de extração dessa matéria-prima implicam alto consumo de energia e de água.

4.8. A BORRACHA E A GERAÇÃO DE RENDA

Apesar de sua vasta distribuição territorial e alta densidade, nas últimas décadas 

poucos seringueiros (extratores do látex) no Estado do Pará praticaram essa ativi-

dade como principal fonte de renda, como acontecido durante os períodos his-

tóricos conhecidos como ciclo da borracha. Isso se deve a dois principais fatores: 

o baixo preço pago por essa matéria-prima e a escassez de compradores, já que 

países asiáticos tinham preços mais competitivos no mercado (DEAN, 1989). 

O conhecimento empírico empregado na extração do látex vem sendo trans-

mitido pelas diversas gerações em comunidades tradicionais na Amazônia, consti-

49 Segundo Morais (2013), quando se fala em fixação de carbono, deve-se considerar que a moeda de troca 
é o “CO2 equivalente”. Uma tonelada de carbono equivale a 3,67 toneladas de CO2eq. Considerando que em 
uma tonelada de borracha natural seca tem-se aproximadamente 880 kg de carbono, isso corresponderia a 3,22 
toneladas de CO2eq (MORAIS, 2013).

50 A borracha sintética foi disponibilizada nos Estados Unidos em meados de 1946. Com preços mais baixos, 
os elastômeros artificiais passaram a ser grandes concorrentes para a borracha natural. Embora esta última 
apresentasse uma elasticidade superior e fosse mais resistente ao calor e ao atrito, supunha-se que a química da 
borracha artificial logo seria mais desenvolvida, o que de fato aconteceu. A borracha sintética é obtida do petró-
leo e possui quase a mesma composição química da borracha natural. Suas propriedades físicas, no entanto, são 
viáveis para alguns manufaturados e são inferiores para outros produtos, como luvas cirúrgicas, preservativos, 
pneus de automóveis, caminhões, aviões e revestimentos diversos (DEAN, 1989).
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tuindo-se essa atividade em um meio de conservação da floresta (BECKER, 2008). 

A extração feita tradicionalmente pelos seringueiros consiste em fazer cortes no 

tronco da árvore da seringa, da qual escorre o látex, que é recolhido em pequenas 

tigelas e, posteriormente, coagulado para ser transformado em borracha dura. 

Na Floresta Nacional de Tapajós, esse processo é feito com a adição de substância 

ácida, em geral com o tucupi51, líquido feito a partir da mandioca fermentada. 

Dessa forma se obtém a borracha dura, chamada de cermambi, que é pouco rentá-

vel. O quilo dessa borracha na região, em 2010, era de aproximadamente 2 reais52. 

Nos últimos anos, foram implementados programas governamentais de subsí-

dio ao preço da borracha, para que ela se tornasse tão competitiva no mercado na-

cional quanto a borracha importada de países como Indonésia, Tailândia e Malásia. 

O consumo da borracha tem crescido no Brasil (Figura 36) e no mundo. A 

previsão de economistas internacionais (SANTOS; MOTHÉ, 2007 apud BURGER; 

SMITH, 199753,) é de que o consumo mundial se continuar no ritmo atual não 

acompanhará a oferta em 2020, atingindo 9,71 milhões de toneladas, enquanto a 

produção não passará de 7,06 milhões de toneladas (IAC, 2012).

Em 2010, a borracha passou a fazer parte do Plano Nacional de Promoção às 

Cadeias de Produtos da Sociobiodiversidade (MDA, 2012), confirmando a impor-

tância estratégica da manutenção das atividades dos seringueiros no contexto da 

economia florestal. No entanto, observa-se que pouco se investe na diversificação 

do uso da borracha na esfera local.

A cadeia produtiva da borracha no Brasil tem três segmentos: producão, in-

dústria de beneficiamento e indústria consumidora final (Figura 39). A base da 

produção é a atividade rural que é dividida entre a produção extrativista, na Região 

Norte, e a heveicultura, presente nos Estados da Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mara-

51 O emprego do tucupi, suco fermentado extraído da raiz de mandioca (Manihot esculenta), é usado como 
coagulante na produção de borracha, em substituição ao ácido acético, principalmente nas áreas de seringais 
nativos. Embora os resultados tenham comprovado a viabilidade de seu uso, ressalta-se a necessidade de sub-
metê-lo a um tratamento prévio para maior segurança no que se refere à preservação da qualidade do produto 
final. Disponível em <http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/handle/doc/665343>. Acesso em: 20 nov. 2013.

52 Informação pessoal, em outubro de 2010, em visita à comunidade de Jamaraquá. Com a Política de Garan-
tia de Preço Mínimo (2008), o valor da borracha natural estabelecido pelo governo foi de R$ 3,50 o kg. Cabe à 
Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) pagar a diferença aos produtores, sempre que o preço de mer-
cado estiver abaixo do mínimo estabelecido pelo governo. Disponível em: <http://www.conab.gov.br/OlalaCMS/
uploads/arquivos/386a29b4c12b75c01e3e01ead8f92008..pdf>. Acesso em 3 nov. 2013.

53  BURGER, K.; SMITH, H.P. Natural rubber in the coming decades: shortages ahead? In: Proceedings of the 
International Rubber Forum, International Rubber Study Group. Colombo; Sri Lanka, p. 141-206, 1994.
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nhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Rondô-

nia e São Paulo (Figuras 37 e 38). Hoje, os seringais de cultivo são mais produtivos 

e se destinam ao atendimento das altas demandas industriais, sendo que a maior 

produção se encontra na Região Sudeste (MORCELLI, 2004).

Na atualidade, a Floresta Nacional do Tapajós tem aumentado suas taxas de 

produtividade, mas não pode ser considerada tão produtiva quanto as plantações 

cultivadas em outras partes do Brasil54. Isso se deve aos métodos de extração uti-

lizados e às novas espécies plantadas nos seringais de cultivo, mais resistentes aos 

fungos (Figura 40) (IAC, 2012).

Embora hoje a alta demanda da borracha, com preços subsidiados, garanta a 

manutenção do extrativismo do látex para fins industriais, outras possibilidades me-

recem ser investigadas para a borracha produzida por meio do extrativismo florestal. 

Nesse contexto, a borracha pode ser extraída, beneficiada e valorizada localmente, 

tendo como metas a prosperidade das comunidades locais, a manutenção dos ecos-

sistemas e os benefícios ambientais já citados. Algumas iniciativas recentes começam 

a abrir caminhos nessa direção, ao propiciarem meios de agregar valor à borracha.

A produção de artefatos em látex para o uso local, tradição de alguns povos 

indígenas e de seringueiros, foi abandonada gradativamente a partir do declínio do 

segundo ciclo da borracha, na metade do século XX. Até então, produção local de 

artefatos como botas, sacos encauchados, bolsinhas e acessórios, que facilitavam 

o trabalho do seringueiro, suprindo algumas de suas necessidades básicas, não era 

desenvolvida e direcionada para a geração de renda das populações locais. 

Não se tem notícias de muitas iniciativas que envolvam a produção artesanal de 

artefatos em látex na Amazônia até a década de 1990. Foi a partir da Convenção 

sobre Diversidade Biológica (CDB) em 1992, no Rio de Janeiro, que novas ideias 

de conservação e valorização da biodiversidade começaram a surgir, fomentando 

projetos destinados ao beneficiamento local da borracha. Surgiram projetos nos 

Estados do Acre, Rondônia, Amazonas e Pará, idealizados com o objetivo de gerar 

renda para os seringueiros. 

O resgate de técnicas tradicionais dos seringueiros para criar utensílios, como o 

54 O aumento da produtividade das seringueiras mudou graças à transformação do sistema de produção da 
borracha no Brasil. A heveicultura se concentrou nas chamadas zonas de escape, que são regiões aptas aos 
cultivo da Hevea, mas que não são suscetíveis ao “mal-da-folha” (Microcyclus), e ainda pelo uso de clones de 
copas de árvores mais produtivos e resistentes, muitas vezes importados do Sudeste Asiático (MORCELLI, 2004).
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Figura 36 - Gráfico  
com a relação entre 
consumo e produção  
ao longo dos anos. 
Fonte: IRSG 2005 apud 
IAC, 2012

Figura 37 - Gráfico 
representando 
o percentual de 
produtividade dos 
Estados que  
produzem borracha. 
Fonte: Apabor apud IAC, 
2012

Figura 38 - Gráfico 
representando  
a produtividade  
de borracha dos  
Estados brasileiros  
ao longo dos anos.
Fonte: IAC - Instituto 
Agronômico de 
Campinas, 2011
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Figura 39 - Os três 
setores da cadeia 
produtiva da borracha 
para fins industriais. 
Fonte: Morceli, 2004

Figura 40 - Zoneamento 
agroclimático da 
seringueira, indicando as 
regiões mais propensas 
ao mal-da-folha. As 
regiões em verde são 
consideradas as mais 
adequadas ao cultivo da 
seringueira. 
Fonte: IAC - Instituto 
Agronômico de 
Campinas, 2012

ATIVIDADES RURAIS BENEFICIAMENTO CONSUMIDORES FINAIS
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saco de algodão emborrachado, iniciou com Wilson Manzoni55, artesão paulista, 

ex-estudante de administração de empresas, que se tornou seringueiro por opção 

(FIUZA, 2008). Ele chegou a Rio Branco, no Acre, em 1978, “onde conheceu o ‘padri-

nho’ Sebastião Mota de Melo, seringueiro e líder comunitário, com quem conviveu 

e aprendeu os mistérios da seringa” (CHAGAS, 2013, s/n. ). Foi um dos pionei-

ros a confeccionar artesanatos, como os sapatos vulcanizados, e a comercia-

lizar os produtos feitos com o látex, nas lojas das cidades do Acre (Figura 41).

Anos mais tarde, no início da década de 1990, 

dois empresários cariocas, Beatriz Saldanha e João 

Augusto Fortes, motivados pelos ideais ambientalis-

tas de Chico Mendes, criaram a empresa Couro Ve-

getal da Amazônia56, com a qual passam a produzir 

e vender artefatos feitos de tecido emborrachado, 

com valor agregado pelas qualidades socioambien-

tais do projeto. A iniciativa era baseada na criação 

de uma “linha de produção” desses tecidos banhados em látex na floresta. 

A essência do projeto era que os habitantes da floresta multiplicassem sua 

renda, pro du zindo as mantas prontas do material que passou a ser chamado 

de “couro vegetal”57, com a qual eram produzidos diversos artefatos, princi-

palmente bolsas (FIUZA, 2008). 

Em 1992, foram lançadas as primeiras peças confeccionadas com esse tecido 

emborrachado. Devido a problemas na estabilidade do material, porém, foi neces-

sário aprofundar o desenvolvimento da tecnologia de produção. Para isso, os em-

presários contrataram um químico especialista em borracha, que desenvolveu uma 

formulação química para ser adicionada ao látex dos seringais nativos. O processo 

incluía também a defumação (Figura 42) das mantas (FIUZA, 2008).

Em 1995, foi criada a Associação dos Produtores de Artesanato em Seringa 

55 Para mais informações consultar: <http://amazonlink.org/seringueira/>. Acesso em: 10 out. 2013.

56 A empresa Couro Vegetal da Amazônia desenvolveu e patenteou uma formulação química para vulcaniza-
ção artesanal da borracha, na qual o látex receberia uma “solução química à base de enxofre, com elementos 
conservantes e estabilizantes, para evitar que o leite coalhasse”. Após essa etapa, necessitava ser submetido ao 
calor por meio “da defumação a 120 graus centígrados” (FIUZA, p. 86, 2008).

57 O produto não pode ser registrado com o nome de “couro vegetal”, por ser considerado uma “falsa pro-
paganda”, pois as características do couro seriam superiores a esse material. O produto, que mirava o mercado 
internacional, foi registrado com o nome de Treetap (FIUZA, 2008).

Figura 41 - Sapato e 
bolsa produzidos no 
Acre. O sapato está no 
acervo do museu Marina 
Silva, em Rio Branco e a 
bolsa é encontrada nas 
lojas dessa cidade
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Figura 42 - Defumação 
de lâmina do couro 
vegetal na região do Rio 
Jordão no Acre. Abaixo, 
mantas emborrachadas 
produzidas na floresta 
para a empresa Couro 
Vegetal da Amazônia S.A. 
Fonte: Fiuza, 2008

Figura 43 - Produtos 
feitos com o tecido 
emborrachado pela 
empresa Couro Vegetal 
da Amazônia S.A 
(Amazon Life). 
Fonte: Fiuza, 2008
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(APAS), que, em parceria com a Couro Vegetal da Amazônia58, montou diversas 

unidades de produção de Couro Vegetal no Acre e capacitou índios e seringuei-

ros para essa tecnologia de produção (FIUZA, 2008; BECKER, 2008). Embora a 

iniciativa pioneira tenha fomentado um processo de inclusão social por meio da 

borracha, não podemos afirmar que todo o processo de produção tenha tido bases 

sustentáveis. De acordo com Fiuza (2008), os tecidos eram comprados no Sudeste 

do país, enviados para Rio Branco, de onde eram redistribuídos, por via fluvial, para 

os diversos grupos envolvidos na produção. Após a confecção das mantas, todo 

o sistema de transportes se repetia para enviar o material para o Rio de Janeiro, 

onde eram produzidos bolsas e outros artefatos que normalmente são feitos em 

couro ou tecido. Embora a borracha natural possa ser considerada um material 

sustentável por ser renovável, o projeto envolvia muito consumo de energia para 

realizar a logística da operação.

No entanto, o valor simbólico de seus produtos pareciam impactar positiva-

mente os novos mercados. Os sócios da empresa Couro Vegetal da Amazônia, 

assim como Chico Mendes59, apostavam na ideia que o melhor modo dos produ-

tos amazônicos conquistarem mercados nas cidades seria pela sedução. Segundo 

a dupla de empresários, Chico Mendes “não queria mesada para seringueiro, 

nem favor para índio. Queria apenas conectar os “povos da floresta ao mercado” 

(FIUZA, 2008, p. 25).

A empresa também vendeu as mantas de couro vegetal para a confecção de 

artefatos para outros países. Foi o caso da empresa Deja Shoes nos Estados Uni-

dos, que comprou o material para a confecção de botas; e da empresa Hermés, 

francesa, que utilizou as mantas de couro vegetal para confeccionar bolsas, entre 

elas o modelo “Gardene”, que era vendido por 1.300 euros nas lojas de revenda 

da marca. Segundo Fiuza (2008), as bolsas se esgotaram rapidamente nas lojas da 

Hermès mundo afora. 

58 Além da parceria da Associação dos Produtores de Artesanato e Seringa (APAS), a empresa contava com a 
Associação dos Seringueiros e Agricultores da Reserva Extrativista do Alto Juruá (ASAREAJ) e a Associação dos 
Seringueiros Kaxinawá do Rio Jordão (ASKARJ). Para o desenvolvimento da tecnologia de produção do couro - já 
patenteada - foram investidos 1 milhão de dólares.

59 Chico Mendes, seringueiro do Estado do Acre, liderou nos anos 1980-90 o movimento contestando a der-
rubada da floresta por fazendeiros e reivindicando não a posse da terra, mas sim o direito de uso sobre ela. Foi a 
partir dessas manifestações, chamadas de “empates”, que originou o modelo vigente das Reservas Extrativistas 
(RESEX), que são também Unidades de Conservação de Uso Sustentável. São áreas de domínio público e seu uso 
é cedido a populações extrativistas tradicionais.
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A iniciativa de fabricação do couro vegetal contribuiu para aumentar substan-

cialmente a renda dos seringueiros e indígenas envolvidos na produção, e também 

ajudou a propagar a técnica do tecido emborrachado para a confecção de artefatos. 

Conforme o site da APAS60, 3 kg de látex duro valiam 1,5 real. Se fossem converti-

dos em tecido emborrachado, valiam 9 reais. Mesmo assim os empresários foram 

acusados, entre outras coisas, de estar “contrabandeando”61 o couro vegetal. 

A partir da experiência do couro vegetal, surgiram três tipos de tecnologia para 

beneficiar o látex nas florestas, todas se baseavam na adição de substâncias co-

adjuvantes ao látex, como enxofre, aceleradores e antioxidantes, que garantem 

estabilidade, maior durabilidade e resistência à borracha. Essas novas tecnologias 

possibilitaram gerar materiais intermediários e, em alguns casos, foram utilizados 

também para a criação de artefatos pelas comunidades que detinham a técnica. 

Couro ecológico

O projeto desenvolvido pelo pesquisador Francisco Samoneck também consistia em 

emborrachar tecidos para produzir principalmente bolsas, mas utilizava uma for-

mulação química para vulcanizar o látex que não necessitaria mais de defumação, 

mas deveria ser levado ao fogo, em movimento constante e temperatura contro-

lada. Tal processo permitia que o composto fosse estocado para ser utilizado na 

fabricação de vários produtos, inclusive através de moldes. Foi implantado no Acre, 

por volta de 1997, e no Pará, na comunidade de Maguari62, na Floresta Nacional 

do Tapajós, em parceria com o IBAMA/ProManejo, no período entre 2002 e 2004, 

repassando a tecnologia do tecido emborrachado para a comunidade Maguari 

(Figuras 44 e 45), no município de Belterra (SAMONEK, 2006). 

60 Associação dos Produtores de Artesanato e Seringa (APAS). Disponível em <http://www.amazonlink.org/
seringueira/couro_vegetal.html>. Acesso em 5 ago. 2013.

61 No jornal A TRIBUNA, de 24 de abril de 1997, havia acusações que mencionavam que os empresários cario-
cas, sob a fachada de modernidade, tinham submetido os seringueiros a uma relação servil, alegando também 
que a técnica utilizada, que envolvia defumação da borracha, levava os seringueiros à cegueira. Não havia, no 
entanto, provas para essas denúncias (FIUZA, 2008). 

62 Dada a multiplicidade de significados do termo comunidade, cabe explicitar que este termo é utilizado ao 
longo do texto para designar uma localidade geográfica. Partindo de uma definição etimológica, entendemos 
que comunidade, do latim communitate, pode ser entendida como um conjunto de seres vivos inter-relaciona-
dos que habita um mesmo lugar e que compartilha os mesmos significados. (www.dicionarioinformal.com.br/
significado/comunidade/1878/). Acesso em: 10 jul. 2013.
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Figura 45 - Bolsas 
produzidas pelo grupo  
de artesãos da 
Comunidade de Maguari, 
na Floresta Nacional do 
Tapajós, no Pará

Figura 44 - Cilindros 
com os tecidos 
usados na confecção 
do couro ecológico 
e, abaixo, manta de 
tecido emborrachado 
produzida pelo grupo 
de artesãos da 
Comunidade de Maguari 
na Floresta Nacional 
do Tapajós, no Pará. 
Abaixo, látex líquido pré-
vulcanizado, com o qual 
são feitas as mantas
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Projeto Tecbor

Criada pelo Laboratório de Química da Universidade de Bra-

sília, a tecnologia foi desenvolvida pelo pesquisador Floriano 

Pastore63 nos anos 1990 e permite dois tipos de resultado. 

O de maior valor agregado são as mantas de borracha natu-

ral chamadas de Folha Semi Artefato (FSA), em que o látex 

recebe agentes vulcanizantes, pigmentos e é coagulado por 

meio de um ácido pirolenhoso. A borracha coagulada passa por calandra artesanal 

para reduzir a água e depois é levada para secar, em um varal com temperatura 

ambiente. O resultado são pequenas mantas finas de borracha colorida, com as 

quais é possível desenvolver pequenos artefatos. A Folha Defumação Líquida (FDL), 

por sua vez, é feita pelo mesmo processo, mas não recebe pigmentos, nem agentes 

vulcanizantes, sendo destinada às indústrias, para ser posteriormente vulcanizada e 

transformada em novos artefatos industriais (Figuras 47 e 48).

63 LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA QUÍMICA (LATEQ). Brasília, 2006. Disponível em: <http://www.lateq.unb.
br/projetotecbor2.htm>. Acesso em: mai. 2009.

Figura 47 - Equipamentos 
utilizados no processo de 
produção das mantas de 
Tecbor FSA, e a secagem 
das mantas molhadas

Figura 48 - Mantas 
de Tecbor FSA na cor 
natural (amarelada) e 
coloridas, produzidas 
na Comunidade de 
Jamaraquá

Figura 46 - Mantas de 
Tecbor FSA coloridas 
produzidas na 
Comunidade  
de Jamaraquá na 
Floresta Nacional do 
Tapajós, no Pará
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Projeto Encauchados Vegetais

É uma variação do couro ecológico, desenvolvido entre 2004 e 2006 pelo pesqui-

sador Francisco Samoneck. Tem como proposta a substituição do tecido industria-

lizado por fibras vegetais produzidas pelos próprios comunitários. Nesse processo, 

o látex colhido em campo recebe um composto com agentes vulcanizantes, acele-

radores, ativadores, antioxidantes. Pode ser utilizado na fabricação de tecido em-

borrachado com o látex ou com utilização de fibras vegetais que funcionam como 

cargas, misturadas ao látex pré-vulcanizado, para fabricar pequenos objetos (Figura 

49). Não necessita processo de defumação, mas deve ser levado ao fogo, em movi-

mento constante e temperatura controlada. Tal processo permite que o composto 

seja estocado para ser utilizado na fabricação de vários produtos, inclusive através 

de moldes (SAMONEK, 2003)64. 

4.9. VALOR SIMBÓLICO E GERAÇÃO DE RENDA

Os artefatos produzidos em látex pelos habitantes das florestas para suprir suas 

necessidades mostram a versatilidade de usos para os quais a borracha era des-

64 Para mais informações ver site sobre os Encauchados Vegetais: <http://www.poloprobio.org.br/>. Acesso 
em: 5 jan. 2014.

Figura 49 - Produtos 
feitos com a tecnologia 
conhecida como 
Encauchados Vegetais 
da Amazônia. Utiliza 
fibras vegetais ou 
serragem de madeira na 
mistura do látex tratado 
com vulcanizantes. A 
bolsa e o chapéu foram 
feitos na comunidade  
de Maguari. Os porta-
lápis e os sacos 
encauchados pintados 
foram feitos por índios 
Kaxinawa, no Acre.
Fonte: < http://www.
poloprobio.org.br/>
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tinada. Tradicionalmente se utilizava a borracha pelas suas propriedades, como 

a moldabilidade, a capacidade de flutuação e de vedação, a impermeabilidade, 

a proteção para o corpo (calçados), a elasticidade e a amarração de materiais. 

Percebe-se também que populações pré-colombianas conheciam substâncias para 

estabilizar a borracha com insumos vindos de outras plantas nativas. Esse fato per-

mite que novos processos de vulcanização sejam pesquisados com materiais locais, 

como a pesquisa realizada no MIT. A possibilidade de criar uma produção local de 

substâncias vulcanizantes seria uma iniciativa importante para garantir a autonomia 

de muitas comunidades que pretendem desenvolver artefatos em látex. A regiona-

lização da produção da borracha para suprir necessidades de infraestrutura locais 

representaria um grande avanço na perspectiva da sustentabilidade.

A borracha faz parte da história da Floresta Nacional do Tapajós, que é farta-

mente povoada por seringueiras. No entanto, por diversos motivos, esse seringal 

não é tão produtivo quanto as áreas dedicadas à heveicultura. 

Por outro lado, conforme observamos na experiência com a empresa Couro 

Vegetal da Amazônia, o valor simbólico suscitado pelas qualidades socioambientais 

de iniciativas envolvendo a borracha de origem amazônica representa um grande 

diferencial para produções locais, o que colabora para agregar valor a produtos 

diferenciados. Ou seja, mais do que a alta produtividade, o contexto local sugere 

experimentações que envolvam novas qualidades na produção de artefatos por 

comunidades locais. 

Sem dúvida, o nome “Couro Vegetal” influenciou a escolha dos produtos feitos 

com esse material. Porém, características próprias da borracha, como a elasticidade 

e a moldabilidade, ainda são pouco aproveitadas com essa tecnologia. Observa-se 

que o sistema de produção em rede, adotado por essa empresa durante anos, en-

volvendo diferentes grupos no Estado do Acre, mostra um dos possíveis caminhos 

para viabilizar uma produção em maior escala por comunidades amazônicas.

A produção de artefatos e materiais intermediários a partir do látex pode ser 

considerada uma forma complementar de geração de renda. Ainda existem muitas 

possibilidades pouco exploradas, no que diz respeito ao uso da borracha em con-

textos locais na Amazônia. 

Algumas experiências com comunidades da Floresta Nacional de Tapajós que 

trabalham com artefatos em borracha destinadas à geração de renda serão anali-

sadas de modo mais detalhado no próximo capítulo.



Capítulo 5.

EXPERIÊNCIAS COM A BORRACHA NA  

FLORESTA NACIONAL DO TAPAJÓS
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O relato a seguir traz informações mais detalhadas sobre a comunidade65 de Jama-

raquá na Floresta Nacional do Tapajós, na qual realizei diversas oficinas de design 

entre os anos de 2007 e 2012, direcionadas ao fortalecimento da produção local 

de artefatos em borracha. O texto também traz informações sobre a comunidade 

de Maguari, que produz artefatos em borracha natural há cerca de dez anos e com 

a qual tive o primeiro contato na região e onde realizei a primeira oficina, para 

pessoas das duas comunidades, em outubro de 2007. Os dados no texto foram 

obtidos por meio de pesquisa participativa, entrevistas e relatórios não publicados, 

feitos após as oficinas. Alguns nomes mencionados neste relato foram modificados 

para preservar a identidade dos envolvidos.

5.1. CONTEXTUALIZAÇÃO LOCAL E ATUAL DE JAMARAQUÁ

A comunidade de Jamaraquá, situada nas margens do Rio Tapajós (Figura 50), é 

composta por cerca de 25 famílias, totalizando cerca de 100 habitantes. Está loca-

lizada na Floresta Nacional do Tapajós, e é próxima às cidades de Belterra (30 km), 

Santarém (cerca de 80 km) e da turística Vila de Alter do Chão (cerca de 38 km), 

conforme mapa na Figura 17 desta tese. 

Jamaraquá, em 2011, possuía 24 casas, predominantemente de palha e de ma-

deira, e dois bares comerciais com vendas de bebidas e alguns gêneros alimentícios 

(Figura 52). A sua representação jurídica na Floresta Nacional do Tapajós é por meio 

da Associação de Moradores de Jamaraquá (Asmorja), enquanto a dos trabalhado-

res é feita pelo Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Belterra. A 

economia local está baseda no turismo, no extrativismo de látex e sementes, e na 

venda de biojoias com sementes, artefatos e pequenas mantas de borracha (ME-

DEIROS; SARMENTO; DIAS, 2011). 

O acesso à Jamaraquá pode ser por estrada, principalmente no ônibus diário66 

ou de carro, ou ainda de barco, pelo rio Tapajós. Apesar de a estrada não ser pa-

65 Dada a multiplicidade de significados do termo comunidade, cabe explicitar que esse termo é utilizado ao 
longo do texto para designar uma localidade geográfica. Partindo de uma definição etimológica, “comunidade”, 
do latim communitate, pode ser entendido como um conjunto de seres vivos inter-relacionados que habitam um 
mesmo lugar e que compartilham os mesmos significados (www.dicionarioinformal.com.br/significado/comuni-
dade/1878/). Acesso em 10 out. 2013.

66 Atualmente, a linha de ônibus interna na Floresta Nacional do Tapajós chega até a comunidade de Tauari. 
Com a abertura de uma nova estrada em 2013, há previsão da chegada de ônibus até a comunidade de Prainha. 
Muitas vezes, na época das chuvas não existem condições de acesso terrestre pela linha de ônibus..
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Figura 50 - Jamaraquá, 
assim como a maior 
parte das comunidades 
da Floresta Nacional do 
Tapajós, está situada na 
margem direita do rio 
Tapajós

Figura 51 - Entre os 
encantos de Jamaraquá, 
existe um lindo igarapé, 
de águas frescas e 
cristalinas que deságua 
no Tapajós
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Figura 52 - Casa  
de Conceição e Pedro 
Pantoja e outras casas  
de Jamaraquá
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Figura 53 - Dois bares, campo de futebol, espaço para uso comunitário e galpão da borracha
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vimentada, tem boa conservação e a viagem leva em torno de uma hora e meia 

da sede urbana de Santarém. A partir da portaria da entrada da Floresta Nacional 

do Tapajós, Jamaraquá é a terceira comunidade e, assim como as comunidades 

vizinhas de São Domingos e Maguari, é de fácil acesso, o que atrai a visitação de 

turistas com muita frequência.

A comunidade conta com energia elétrica do Programa Luz para Todos desde 

2010 e existe água encanada em todas as unidades domésticas distribuídas por 

um Microssistema (apoio do Projeto Saúde e Alegria67), mas não tem saneamento 

básico. Há uma escola, de primeira a quarta série (multisseriada), com 16 alunos. 

A escola, o posto de saúde e o Telecentro situam-se em Maguari (comunidade 

distante 15 minutos, de bicicleta, do centro da localidade). Jamaraquá recebe co-

municação também pela rede 3G, mas não possui telefonia fixa. Embora ainda 

utilizem pouco as facilidades dessa conexão, os produtos gerados pelos grupos de 

artesanato ou empreendedores locais podem contar com esses recursos de acesso 

à internet para facilitar sua comercialização (MEDEIROS; SARMENTO; DIAS, 2011).

As famílias de Jamaraquá abastecem suas casas de produtos nos mercados de 

Belterra e de Santarém, mas também no mercado informal, em expansão, nas co-

munidades próximas. Também se observa comerciantes ambulantes que, de moto 

ou de bicicleta, abastecem Jamaraquá e demais comunidades acima com merca-

dorias, como carne bovina, peixes e pão. As famílias que trabalham em atividades 

ligadas ao ecoturismo pouco a pouco deixam seus lotes em cima da serra, onde 

produzem suas roças, embora, como todas as demais, ainda se utilizem da caça 

e da pesca como fontes proteicas. No entanto, os produtos da subsistência não 

permitem mais satisfazer pelo menos parte das necessidades, que passam a ser 

adquiridos nos mercados vizinhos (MEDEIROS; SARMENTO; DIAS, 2011).

O governo brasileiro, por meio do antigo IBAMA, hoje Instituto Chico Mendes 

de Biodiversidade (ICMBIO/MMA), em parceria com agências de cooperação in-

ternacional, implantou o programa de ecoturismo, como modelo sustentável para 

geração de renda, para a valorização da biodiversidade e das culturas das comuni-

dades ali residentes (MMA, PLANO DE MANEJO, 2004).

As atividades relacionadas ao ecoturismo, tais como os serviços de guias, 

67 O Projeto Saúde e Alegria é uma instituição civil sem fins lucrativos que atua em comunidades tradicio-
nais na Amazônia desde 1987, desenvolvendo programas integrados nas áreas de organização social, direitos 
humanos, meio ambiente, saúde, saneamento, geração de renda, educação, cultura e inclusão digital. Mais 
informações: http://www.saudeealegria.org.br.
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Figura 54 - Ônibus 
saindo da comunidade

Figura 55 - Entre os 
passeios turísticos que a 
comunidade oferece tem 
a visita à mata primária. 
Situa-se em uma área 
mais elevada que o local 
onde fica a comunidade. 
As gigantescas árvores 
de samauma é uma das 
principais atrações
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Figura 56 - Algumas 
das fontes de renda 
dos moradores da 
comunidade. Produtos 
com a borracha, 
artesanato com 
sementes e hospedagem 
na pousada local, com 
dois andares

hospedagem e alimentação, assim como a venda de artesanato (Figura 56), 

constituem um complemento da renda familiar dos habitantes de Jamaraquá. 

Há ainda o pagamento das taxas de visitação à Floresta Nacional e dos passeios 

turísticos. Do valor da taxa, é retirada uma porcentagem para a comunidade 

e outra para o ICMBio. O percentual destinado para a comunidade é utilizado 

para o melhoramento e a manutenção das estruturas e atividades comunitárias. 

Ressalta-se, no entanto, que a maior porcentagem da receita obtida com o eco-

turismo fica com a família que recebe e/ou traz os turistas para a comunidade 

(MEDEIROS; SARMENTO; DIAS, 2011).
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5.1.1. A extração do látex como fonte de renda

A coleta do látex é realizada em dias alternados, ou seja, num dia é feita a san-

gria e no outro há o descanso. Em média, segundo informações dos seringueiros, 

são coletados de cada seringueira de 0,25, 0,50 a 100 ml de látex por árvore. 

Mas em locais que são parcialmente encharcados (igapós), essa produção pode 

chegar a 2 l / de látex / árvore. Os moradores afirmam ainda que, para a obtenção 

de 9 l de látex, faz-se necessário sangrar 30 seringueiras (INEA, 2011). 

O látex vendido em forma de cernambi (látex duro coagulado) é outra fonte de 

renda identificada na comunidade, custando 2 reais/kg em 2010. Com o Projeto 

Tecbor68, em 2004 foram implantadas tecnologias para beneficiamento do látex 

na comunidade, o que abriu novas possibilidades de uso do látex no local para 

geração de renda. 

Embora o látex tenha sido utilizado originalmente pelos indígenas da Amazônia 

para fabricar objetos como garrafas, botas e bolas ocas (HEMMING, 2011), desde 

o primeiro ciclo da borracha (1879/1912), ele é destinado principalmente ao abas-

tecimento da indústria de produtos de borracha como pneus. Também é destinado 

a equipamentos cirúrgicos, luvas, preservativos, envólucros para fiação, base para 

tapetes, entre outros. 

A extração do látex é uma atividade tradicional na região do rio Tapajós há mais 

de um século, sendo que o cultivo da seringueira foi expandido entre os anos de 

1927 e 1945 com os empreendimentos da Cia. Ford. A empresa promoveu a plan-

tação de árvores de seringueiras em área com cerca de um milhão de hectares. Em 

1945, ano em que o empreendimento foi revendido ao governo brasileiro, a área 

contava com 3,2 milhões de árvores seringueiras (DEAN, 1989). No capítulo 4 desta 

pesquisa apresento mais detalhes sobre esse empreendimento. 

As famílias de seringueiros que trabalhavam na região utilizavam o látex, desde 

então, para confeccionar pequenos objetos de seu uso cotidiano, conforme depoi-

mentos de Pedro Gama Pantoja, experiente liderança na comunidade de Jamara-

quá, e sua mulher, Conceição Pantoja. Faziam estilingue, cinturão para prender di-

versas coisas, botas, sandálias, mochila quadrada feita com tecido emborrachado, 

68 A tecnologia do Projeto Tecbor foi desenvolvida pelo Laboratório de Tecnologia Química da Universidade 
de Brasília (UnB). Consiste em processos para produzir localmente lâminas de borracha vulcanizadas (Folha 
Semi-Defumada – FSA) ou apenas coaguladas e destinadas à indústria (Folha de Defumação Líquida – FDL). Foi 
implementada em localidades de seringueiros, nos Estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Pará, com finan-
ciamento da Fundação Banco do Brasil e apoio do IBAMA. Mais informações em <http://www.lateq.unb.br/
projetotecbor2.html>.
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chamada “bornau”, para carregar a “faca da seringa”, o raspador, “a farinhazinha 

para tomar o chibé lá no mato”. Também era utilizada uma bolsinha menor para 

“carregar cartucho (...) de ir para a floresta, merenda, faca de seringa”69. Ainda 

segundo Pedro Pantoja, utilizavam o látex inclusive em ligas para emendar objetos, 

como cabo de faca, roupa rasgada, etc. Assim como os índios, na época do desco-

brimento, também faziam bolinhas sopradas a partir de bolinhas de areia. “Tudo 

o que eles faziam era para brincadeira (…) bola soprada (...) furava fazia outra”.70

Contudo, na segunda metade do século XX, as variações no preço da borracha 

ao longo dos anos desestimularam o manejo de seringais na região. Essa atividade 

só voltou a crescer na Floresta Nacional do Tapajós, a partir de 2009, com subsídios 

governamentais proporcionados pelo Plano Nacional de Promoção aos Produtos da 

Sociobiodiversidade (MDA, 2009). 

5.1.2. O valor da sociobiodiversidade: das commodities para produtos in-

termediários com valor agregado nas florestas

Na Conferência das Nações Unidas sediada no Rio de Janeiro em 1992, foi firmada 

a Convenção sobre a Diversidade Biológica, propondo regras para a conservação 

da biodiversidade, para o seu uso e para uma justa repartição dos seus benefícios 

(CDB, 2011). A partir daí, surgiram projetos pautados por uma perspectiva am-

bientalista de inclusão social. Seguindo essa perspectiva, foram implantadas novas 

tecnologias para o uso da borracha em comunidades da Amazônia, permitindo 

que grupos de seringueiros e suas famílias explorassem outras possibilidades de 

geração de renda com o látex. 

A introdução dessas tecnologias se deve a projetos71 destinados à geração de 

renda de comunidades na região da Amazônia, motivados pela crescente preocu-

69 Informação verbal, fornecida por Pedro Pantoja, em julho de 2011, durante oficina ministrada na comuni-
dade de Jamaraquá.

70 Idem, 2011.

71 A primeira grande iniciativa de fomentar atividades para beneficiamento do látex na Amazônia foi promo-
vida por Bia Saldanha e João Fortes, no Acre, a partir de 1992. As mantas de tecido eram emborrachadas na 
floresta e enviadas ao Rio de Janeiro, para produção principalmente de bolsas. A técnica passou a ser chamada 
“couro vegetal”, mas foi registrada como Tree tap, sendo comercializadas no Brasil e no exterior. Mais informa-
ções no capítulo 5. O relato dessa experiência está disponível no livro “Amazônia 20º Andar: de Ipanema ao 
topo do mundo, uma jornada na trilha de Chico Mendes”. Cerca de dez anos mais tarde, por solicitação da ONG 
Green Peace no Brasil, o Laboratório de Tecnologia Química da Universidade de Brasília desenvolveu tecnologia 
para transformar, na floresta, o látex extraído em mantas de borracha vulcanizada. A ideia inicial era transformá-
-las em mouse-pads (informação pessoal: Paulo Audário, coordenador da ONG Green Peace, 6 de maio de 2013).
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pação com a manutenção e a conservação das reservas de biodiversidade locais 

e também pela perspectiva de melhorar a qualidade de vida das comunidades de 

seringueiros que habitam as florestas da região. 

Essas técnicas permitem que a população possa beneficiar o látex localmente, 

com a adição de substâncias químicas vulcanizantes e calor, gerando materiais 

intermediários, tais como tecidos emborrachados ou pequenas lâminas de borra-

cha com as quais é possível gerar produtos finais como bolsas e outros artefatos 

(SAMONEK, 2006; FIUZA, 2008).

5.1.3. Tecnologias para beneficiar a borracha na Floresta Nacional do Tapajós

Alternativas viáveis para o emprego do látex na elaboração de novos materiais e na 

manufatura de produtos foram implementadas na Floresta Nacional do Tapajós, no 

Pará, a partir dos projetos do Couro Ecológico na Comunidade de Maguari72 e do 

projeto Tecbor com a introdução da tecnologia de produção da Folha Semi-artesanal 

na Comunidade de Jamaraquá.

O grupo de artesãos de Maguari desenvolve produtos, principalmente bolsas, 

utilizando a técnica para produzir o chamado “couro vegetal”73 ou “couro ecológi-

co”74, ou “ecocouro”, que se tornou a marca da produção local. Essa técnica con-

siste em banhar um tecido no látex, tratado com química vulcanizante, e submetê-lo 

ao calor, criando um um tecido emborrachado (Fig. 59). Esse processo é muito utili-

zado no Acre, de onde, com o apoio do pesquisador Francisco Samonek, veio parte 

da teconologia que contribuiu para a capacitação do grupo. Segundo informações 

do grupo de artesãos, algumas experiências com o tecido banhado no látex nessa 

comunidade foram retomadas (o seringueiro extrativista já conhecia esse processo) 

nos anos 1990. Um grupo de artesãos locais iniciou algumas experimentações com 

72 A comunidade de Maguari, situada cerca de 1 km de Jamaraquá é uma das maiores da Floresta Nacional 
do Tapajós e é o centro de muitas atividades da região. Possui um telecentro, escola, igreja, loja de artesanto, 
bares e unidade de produção de couro ecológico. Também é um dos centros do ecoturismo da região.

73 O nome “couro-vegetal” foi criado pela empresa Couro Vegetal da Amazônia S.A., de propriedade de Bia Sal-
danha e João Fortes. A empresa incentivou o aprimoramento da técnica de emborrachar tecidos no Acre a partir 
de 1991. O couro-vegetal era produzido por comunidades de indígenas e seringueiros e enviado ao Rio de Janeiro 
para a confecção de bolsas. Investiram muito para aperfeiçoar o processo de vulcanização, pois seus produtos, de 
alto custo, eram vendidos para um mercado com alto poder aquisitivo, tanto no Rio de Janeiro como em outras 
cidades do mundo. O processo envolvia a vulcanização do látex por meio da adição de substâncias químicas e a 
defumação das mantas (FIUZA, 2008). Mais informacões sobre esse projeto no capítulo 4 desta tese.

74 O nome “couro ecológico” é usado para representar os produtos feitos com o processo de emborrachar 
(encauchar) tecidos pelo grupo de artesãos na Comunidade de Maguari.
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esse material e, mais tarde, algumas pessoas desse grupo foram capacitadas a pro-

duzir tecidos emborrachados entre os anos de 2002 e 2004, cooordenadas por 

Francisco Samonek, em parceria com o IBAMA/ProManejo (SAMONEK, 2006). 

Até 2010, quando foram coletados esses dados, o grupo de artesãos de Ma-

guari dependia da compra da fórmula química especial para o processo de vul-

canização do látex de fornecedores do Acre. Na ocasião, dada a “preciosidade” 

desse insumo para o grupo, não se sentiam à vontade em detalhar informações 

sobre este fornecedor. 

O projeto do couro-ecológico beneficia cerca de 20 famílias. Enquanto uma parte 

apenas extrai o látex da seringueira, a maioria trabalha na fabricação do tecido em-

borrachado e dos produtos costurados com ele. Essa iniciativa teve o apoio do Proma-

nejo75 no período de 2004 a 2006, com investimentos para a melhoria nas práticas 

de extração e manuseio do látex; da infraestrutura de produção; da qualidade dos 

produtos confeccionados; e da divulgação dos produtos no mercado, bem como do 

fortalecimento da capacidade institucional para gestão do projeto (GUERRA, 2008).

O couro vegetal ou ecológico tem sido convertido em artefatos por comunida-

des da Amazônia praticamente da mesma forma como se trabalha em produtos 

de couro ou de tecido, ou seja, pelo corte e costura (Figura 59). Contudo, molda-

gem e elasticidade, características próprias do látex, ainda são pouco exploradas 

na maioria das peças criadas. 

Entre os produtos feitos em Maguari, destacam-se as pequenas bolsas (Figura 

60 a 62) produzidas pelos artesãos Arimar Feitosa e sua mulher, Igelcy (Geocy) Alves 

Dias. Elas são criadas a partir de um molde feito com um bloco retangular de madeira 

(Figura 63), que é banhado no látex já vulcanizado76 e levado para secar ao sol. Esse 

processo é repetido várias vezes até se transformar em uma peça única de borracha, 

vazada no centro e em uma das extremidades. Ela necessita apenas de um recorte 

para adquirir sua forma final: a parte de baixo compõe bolsa e, a de cima, a sua 

tampa (Figura 62). De sua estrutura, é aproveitada uma tira de borracha (Figura 61) 

75 O Promanejo foi um projeto inserido no Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil 
(PPG-7) e implementado pelo Ministério do Meio Ambiente. Apoiou o projeto no período de 2004 e 2006 
financiando atividades voltadas à melhoria nas práticas de extração e manuseio do látex; investimentos em 
infraestrutura; melhoria na qualidade dos produtos confeccionados; consolidação no mercado; divulgação dos 
produtos e fortalecimento da capacidade institucional para gestão do projeto (GUERRA, 2008).

76 O látex é tratado com substância vulcanizante, levado ao fogo em panela e depois recebe amoníaco para 
aumentar o seu período de conservação.
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Figura 57 - Local de 
produção de mantas 
de couro ecológico na 
Comunidade de Maguari. 
A técnica consiste em 
banhar tecidos no látex 
para emborrachar uma 
das suas superfícies

Figura 58 - Bolsas 
produzidas na 
Comunidade de Maguari 
com esta técnica
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Figura 59 - O couro 
ecológico é utilizado 
para a confecção  
da maioria das bolsas, 
que praticamente são 
feitas da mesma forma 
como se trabalha em 
produtos de couro ou de 
tecido, ou seja, por meio 
do corte e costura 
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Figura 60 - Bolsa em 
borracha moldada. Sem 
costuras, produzida 
com uma única peça de 
borracha, na qual são 
colocadas alças 

Figura 61 - Recorte 
na peça de borracha. 
Essa peça recebe um 
único corte para se 
transformar em bolsa, 
sendo que a tira no 
alto é utilizada para 
fechamento da bolsa

Figura 62 - Essas bolsas 
também são feitas 
cobrindo um molde de 
madeira com tecido 
e depois banhando o 
tecido no látex



5. EXPERIÊNCIAS COM A BORRACHA NA FLORESTA NACIONAL DO TAPAJÓS |   142

Figura 63 - Molde de 
madeira retangular, 
utilizado para fazer 
as bolsas. É banhado 
sucessivas vezes no 
látex pré-vulcanizado 
até adquirir a sua forma 
final, transformando-se 
em bolsas de borracha 
quando seco

Figura 64 - Processo 
de produção em série 
das bolsas moldadas. 
No alto, foto das bolsas 
durante a secagem, com 
o látex ainda branco. 
Embaixo, as peças secas 
retiradas dos moldes 
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Figura 65 - Processo de 
fabricação do Tecbor/
FSA. O látex é coado, 
dissolvido em água e 
misturado em solução 
química vulcanizante 
e coagulante. Pode 
receber também 
pigmentos coloridos

Figura 66 - Sucessivas 
passagens desse látex 
coagulado de aspecto 
esponjoso por calandras 
permitem a eliminação 
da água

Figura 67 - Este  
processo resulta em 
pequenas mantas de 
borracha coloridas,  
ou na cor natural 
(amarelo), que medem 
cerca de 30 x 40 cm

Figura 68 - O projeto 
Tecbor para confecção 
de mantas de borracha 
foi implantado pelo 
Laboratório de Química 
da Universidade de 
Brasília na comunidade 
de Jamaraquá em 2004
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que, por meio de sua elasticidade, garante o fechamento da bolsa. Ao que parece, 

são como aquelas bolsas “quadradas” utilizadas pelos seringueiros para carregar 

instrumentos de trabalho e alimentação na floresta que foram descritas por Pedro 

Pantoja (MEDEIROS; SARMENTO; DIAS, 2011). Essa bolsa é um dos poucos exem-

plos de produto que aproveita, de forma original, as propriedades de moldagem e 

de elasticidade da borracha. Pode ser feita com tecido no seu interior ou apenas em 

borracha. Além disso, o processo permite a produção em série (Figura 64). 

Em 2004, na comunidade de Jamaraquá, foi realizada capacitação pelo projeto 

Tecbor/Lateq/Unb, para a fabricação de pequenas lâminas de borracha – as cha-

madas FSA (Folha Semi-Artefato). Essa tecnologia foi desenvolvida pelo Labora-

tório de Tecnologia Química (LATEQ) da Universidade de Brasília e permite que os 

seringueiros e seus familiares produzam lâminas de borracha colorida para serem 

utilizadas na fabricação artesanal de pequenos artefatos. O processo consiste em 

dissolver o látex em água e misturá-lo com formulação química para coagulá-lo e 

vulcanizá-lo (Figura 65). Em seguida, por meio de sucessivas passagens desse látex 

coagulado de aspecto esponjoso por calandras, para a eliminação da água (Figura 

66), são obtidas as pequenas mantas de borracha, que medem cerca de 30 x 40 

cm (Figura 67). A química necessária para este processo, fornecida pelo grupo que 

coordena o projeto no LATEQ/UNB, contém substâncias coagulantes, vulcanizantes 

e aceleradoras (MEDEIROS, 2011).

De acordo com as pesquisas realizadas, observou-se que o projeto não previa a 

capacitação dos grupos para a criação de artefatos. Além disso, a comercialização 

das folhas ou mantas produzidas dependia de mercado externo. Assim, nos dois 

primeiros anos da implantação do projeto, essas folhas foram compradas pelo 

próprio LATEQ/UnB, que se encarregava de negociá-las, conforme informação da 

equipe do projeto Tecbor77. Um lote de química necessária para a confecção das 

mantas havia sido deixado na sede do IBAMA em Santarém, para ser fornecida às 

comunidades quando solicitado (Figura 69). Dessa maneira, o grupo de Jamara-

quá aprendeu a produzir as mantas com a equipe de capacitação implementada 

pelo projeto Tecbor, mas não detinha técnicas manufatureiras alternativas para 

lidar com essa matéria-prima. 

77 Informação pessoal concedida por Vanda de Souza Ferreira quando visitei as instalações do LATEQ/UnB, em 
Brasília em 2007.

Figura 69 - Soluções 
químicas utilizadas nas 
mantas de borracha
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5.1.4. Transformações no cenário local favorecem a aproximação de designers

A introdução de novas tecnologias para beneficiamento do látex se deu, portanto, 

por meio de oficinas de capacitação, promovidas pelas instituições que idealizaram 

os projetos e, muitas vezes, em parceria com instituições governamentais locais. 

Um fator decisivo para atrair diversas pessoas da comunidade para a oficina foi a 

perspectiva de aumento de fonte de rendimento.

Essas tecnologias ampliaram as possibilidades de uso da borracha em comuni-

dades da Amazônia. O seringueiro não mais se dedica apenas à extração do látex 

destinado à indústria, mas passa a se utilizar de técnicas para a vulcanização da 

borracha localmente, o que traz maior durabilidade para artefatos em borracha e 

permite que esse material ou produto beneficiado possa ser comercializado pelos 

próprios seringueiros e suas familias.

Embora a técnica de emborrachar tecido já fosse conhecida dos seringueiros 

anteriormente a esses projetos, o fato de o látex não ser pré-vulcanizado compro-

metia a qualidade dos produtos. Além do mais, o seringueiro que vivia em condi-

ções de extrema pobreza e isolamento não podia sequer pensar em comercializar 

algum produto que fugisse da lógica do extrativismo, base da economia amazônica 

ao longo dos últimos 400 anos. 

É possível afirmar que essas tecnologias facilitaram o surgimento de outras ati-

vidades locais, oferecendo mais rentabilidade do que o extrativismo, nas quais o 

látex é beneficiado localmente para obter maior valor agregado. Trata-se, portanto, 

de um processo de inserção de uma nova etapa na cadeia de valor dessa matéria-

-prima, que permite maiores rendimentos aos seringueiros como veremos a seguir. 

Constitui também uma descontinuidade sistêmica na tradicional relação de extra-

tivismo do látex. Essa descontinuidade se expressa na forma de inovação social, ao 

afetar a cultura e o comportamento local.

A percepção do valor da biodiversidade pode ser considerada a válvula pro-

pulsora do atual processo de organização territorial e desenvolvimento social 

na Amazônia. O processo de inclusão social na região foi motivado pelo valor 

estratégico dos recursos naturais desse território. Essa mobilização só foi possível 

a partir de uma nova visão do valor do território amazônico, o que motivou finan-

ciamentos nacionais e internacionais a diversos projetos destinados à capacitação 

e geração de renda para habitantes de comunidades na Floresta Amazônica. A 

economia da região, até então baseada em grandes ciclos de extração de com-

modities, inicia um processo de orientação para atividades baseadas na criação 
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de outras possibilidades de uso e valorização dos produtos da biodiversidade. 

Esse processo proporcionou novas perspectivas para os extrativistas locais, mas 

também trouxe desafios: 

1.  O seringueiro adquire novas habilidades. Não é mais apenas o fornecedor de 

commodities para a indústria, passando a se dedicar à produção de materiais 

intermediários ou produtos finais a partir do látex da seringueira, com maior 

valor agregado.

2.  Essas atividades necessitam de produtos químicos para estabilizar a borracha, 

o que cria também a dependência do abastecimento de insumos externos para 

viabilizar a produção.

3.  Como esses grupos de seringueiros não têm conhecimentos para produzir ou 

comprar esses insumos, passam a depender de projetos com financiamento 

externo para viabilizar suas novas atividades.

4.  As instituições que implantaram projetos com o beneficiamento do látex, como a 

empresa Couro Vegetal da Amazônia, criada pelos empresário Beatriz Saldanha 

e João Augusto Fortes para a produção do “couro vegetal” no Acre; e a ONG 

Poloprobio, do pesquisador Francisco Samonek, que viabilizava a produção de 

“couro-ecológico” no Acre e no Pará; ou o Laboratório de Química da Univer-

sidade de Brasília, resolvem parte do problema, mas deixam algumas lacunas. 

Trazem novas perspectivas de trabalho, mas comprometem a autonomia dos 

grupos envolvidos. Não promovem uma reflexão aprofundada quanto ao tipo 

de produção a ser incentivada na esfera local, nem quais as melhores maneiras 

de comercializar esses novos produtos e muito menos quanto aos possíveis im-

pactos gerados no transporte dos materiais ou produtos a mercados distantes.

5.  Geram a necessidade, nas populações locais, de aproximação com o mercado 

consumidor.

A partir do histórico acima, é possível entender como e por que se deu a apro-

ximação de designers com essas comunidades. Tal cenário reforça a ideia de que 

o campo do design pode contribuir para otimizar processos de desenvolvimento 

local, inclusive no que diz respeito ao estudo do potencial de sustentabilidade das 

novas práticas que estão sendo implementadas. 

Conforme enfatiza Bonsiepe (2012), entre as habilidades do designer, está a 

capacidade de interpretar a função de artefatos materiais e semióticos na vida coti-

diana de uma sociedade, com foco no usuário. Para tanto, é necessária a análise do 
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problema projetual, contendo a descrição dos requisitos funcionais, tecnológicos, 

econômicos, sociais e culturais do projeto. O problema que se coloca aqui consiste 

em analisar as possibilidades de uso da borracha vulcanizada nessas comunidades 

para adequá-la às condições de produção locais e a seus possíveis mercados de 

forma sustentável. Embora as novas tentativas de inclusão econômica de grupos 

de seringueiros tenham sido louváveis, elas não deram conta de todos os processos 

envolvidos na cadeia de valores da borracha. 

5.2. DIÁRIO DE CAMPO

O texto a seguir traz informações e análises que surgiram por meio das pesquisas 

realizadas em campo, com a participação da população local. São relatadas as 

experiências com as oficinas de design feitas por mim nas comunidades de Jama-

raquá e Maguari na Floresta Nacional do Tapajós. O texto mostra como essas expe-

riências foram possíveis e algumas oportunidades e desafios que envolvem ativida-

des de design em contexto de sociobiodiversidade. Pelas análises das experiê ncias 

vividas em campo, também surgem importantes questões relativas ao design e à 

sustentabilidade em contextos locais em áreas florestais na Amazônia.

Na maior parte das experências com essas comunidades, contei com o precioso 

apoio e consultoria da jornalista e socióloga Thais Helena de Medeiros78, amiga 

residente em Santarém, designer de vocação, que participou de todas as oficinas 

realizadas com os grupos de artesãos. 

5.2.1. O ecoturismo e as transformações do cenário local 

Na Floresta Nacional do Tapajós já existe um mercado de ecoturismo consolidado 

que cresce ano a ano. Diversas comunidades foram capacitadas para o ecoturismo79 

78 Thais Helena Medeiros é mestre em Sociologia, graduada em Comunicação Social / Jornalismo pela FACHA/
RJ, e pós-graduada em Ecoturismo, Interpretação e Planejamento em Áreas Naturais pela UFLA/MG. Mora em 
Santarém / Oeste do Pará há 14 anos. Na região, atuou em comunicação social / educação popular para os jovens 
da floresta, assessoria de imprensa, comunicação institucional com consultorias para o Pro-Várzea / IBAMA - Ma-
naus e Pró-Manejo / Ibama- STM. Desde 2002, apoia alternativas comunitárias de desenvolvimento local voltadas 
para o fomento das atividades de produção artesanal cultural (objetos utilitários, decorativos e ornamentais).

79 Segundo a primeira conceituação oficial da atividade no país, do Instituto Brasileiro de Turismo, Embratur, 
em parceria com o Ministério do Meio Ambiente (1994):
 “Ecoturismo é um segmento da atividade turística que utiliza, de forma sustentável, o patrimônio natural e 
cultural, incentiva sua conservação e busca formação de uma consciência ambientalista através da interpretação 
do ambiente, promovendo o bem-estar das populações.” Disponível em: 
<www.mma.gov.br/estruturas/sedr_proecotur/_arquivos/Modulo%201G%20-%20atendimento%20aos%20
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(PLANO DE MANEJO, 2004), uma atividade considerada sustentável e adequada 

para fomentar a economia local. Embora sempre haja algum tipo de impacto am-

biental e social com o incremento desse tipo de atividade, as instituições governa-

mentais federais e locais que fomentam o ecoturismo na Amazônia, consideram 

que é uma das atividades que menos interfere no seu propósito de conservação da 

natureza. O tipo de turista que frequenta a região provém, em sua maioria, de cen-

tros urbanos do Sudeste do Brasil e de países europeus. São pessoas que buscam 

“visitar áreas naturais, relativamente intocadas, e compartilhar, com as populações 

locais, seus valores e suas tradições” (MMA, 2005, p.10). Ainda sobre as caracte-

rísticas do ecoturista, destacam-se o gosto por aprender sobre o meio ambiente e o 

dia a dia das comunidades locais, assim como a preferência em conhecer e adquirir 

produtos típicos da região (MMA, 2005). 

Dessa forma, com o aumento do turismo na região, os moradores das duas co-

munidades se deparam com a constituição de um mercado local para seus produ-

tos e serviços. A plataforma do ecoturismo envolve serviços de transporte, hospe-

dagem, guias turísticos, alimentação, interpretação ambiental e venda de produtos. 

Até dezembro de 2004 (ocasião da minha primeira visita às duas comunidades), 

a maior parte da produção local consistia em óleos de andiroba e copaíba, bolsas 

e pequenos bichos feitos em borracha pelo grupo de artesãos da Comunidade de 

Maguari e biojoias com sementes feitas por artesãs em Jamaraquá. 

Como o mercado local de turistas ainda é bastante recente, pode-se dizer que 

as duas comunidades ainda não conheciam suas características, tampouco se ques-

tionavam sobre quais critérios poderiam nortear a produção destinada ao turismo. 

Assim, observei na visita à comunidade de Maguari, no final de 2004, que existiam 

muitos produtos disponíveis no local de produção do Couro Ecológico (Figura 70). A 

visita foi no dia 31 de dezembro, período considerado verão amazônico, e esse exce-

dente no estoque poderia representar maior volume de produção do que de vendas. 

Naquele momento não foi possível avaliar se as causas desse fato estavam relaciona-

das ao custo das peças, ao tipo de produto oferecido, ou ao tamanho do mercado.

O que resulta é que as dificuldades em comercializar seus produtos artesanais 

conduzem essas duas comunidades, que já estavam trabalhando com tecnologias 

para o beneficiamento do látex, a buscar orientação de designers para o desenvolvi-

visitantes.pdf>. Acesso em: 20 set 2013.
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mento de novos produtos com a borracha ou o tecido emborrachado, na esperança 

de criar produtos “mais fáceis de comercializar”, segundo a expressão de Maria Edi-

leuza da Silva Melo, que me recebeu na ocasião dessa primeira visita à comunidade.

Portanto, a primeira solicitação para apoio de profissionais da área do design, 

que gerou, alguns anos depois, a minha aproximação a um local tão diferente 

do universo habitual de trabalho de um designer, foi feita por essa senhora, do 

grupo de artesãs, nesse primeiro encontro, no final de 2004. Na ocasião, em visita 

turística à comunidade de Maguari, apresentei a revista de design, na qual traba-

lhava, para a artesã que me recepcionou, pensando na possibilidade de publicar 

um material sobre a produção de artefatos em látex. Apesar de a revista Arc De-

sign efetivamente tratar de temas distantes daquela realidade, a artesã conseguiu 

perceber que os designers poderiam ampliar seu mercado, ao perguntar se seria 

possível trazer algum profissional “que fazia aquelas coisas publicadas na revista” 

para ajudar a criar produtos mais fáceis de comercializar. De imediato, portanto, a 

artesã percebeu a vantagem de trocas culturais que pudessem estimular um con-

sumo maior de seus produtos pelos turistas. Já para mim, enquanto designer, foi 

Figura 70 - Depósito 
no local de produção 
das bolsas com 
couro ecológico na 
Comunidade de Maguari 
em dezembro de 2004
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importante, nesse primeiro momento, a possibilidade de desenvolver estratégias no 

campo de design focadas na melhoria da vida de muitas pessoas.

Por outro lado, um dos grandes diferenciais nesse contexto é a ausência de um 

“briefing”80, com um direcionamento projetual preestabelecido, como é habitual 

na área do design. A questão que se coloca nesse tipo de projeto de design dire-

cionado para a valorização da sociobiodiversidade é definir com clareza o que levar 

em consideração nesta intervenção. Quais são os critérios que poderiam nortear as 

ações do designer? A partir da minha inserção, como designer, na comunidade, fiz 

algumas proposições a esse respeito.

Pode-se concluir, portanto, que o contato com o turismo propicia não apenas 

um mercado para os produtos locais, mas também oportunidades de trocas cul-

turais que influenciam as várias partes: o artesão, que busca fabricar objetos que 

possam fomentar o desejo de consumo de turistas naquele contexto; o turista em 

busca de produtos locais que possam espelhar a diversidade cultural; e o designer, 

que entra em contato com uma realidade diversa, na qual outras relações de valo-

res (sociais, culturais e econômicas) estão em jogo. 

Nesse sentido, o consumo de artesanato em experiências turísticas favorece in-

tercâmbios que podem acentuar ou modificar particularidades étnicas ou culturais, 

modificá-las e repropor as condições de intercâmbio entre as culturas (CANCLINI, 

2011). Apesar de o artesanato produzido nesse contexto fazer referência a uma 

cultura tradicional de extrativismo do látex, o resultado dessa produção pode ser 

considerado um produto híbrido tanto pelas possibilidades trazidas com a inserção 

da teconologia de vulcanização local, quanto pelo fato de a produção ser orientada 

pela lógica do consumo de mercadorias consideradas “étnicas” ou “exóticas” para 

turistas e simpatizantes de causas ambientais.

5.2.2. O olhar de quem vem de fora 

Em função dessa demanda e enquanto designer gráfica, comecei a observar mais 

detalhadamente a produção local, a fim de iniciar uma pesquisa sobre possibilida-

des de usos alternativos do látex naquele contexto. 

80 O briefing é um conjunto de informações e dados passados para o desenvolvimento de um trabalho, sendo 
muito utilizado em Administração, Relações Públicas, Design e na Publicidade. O briefing deve criar um roteiro 
de ação para encontrar a solução que o cliente procura. É como mapear o problema, de modo a direcionar a 
criação de soluções. É um elemento-chave para o planejamento de todas as etapas da pesquisa de acordo com 
as necessidades do cliente. Fonte: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Briefing>. Acesso em: 10 out. 2013
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O fato de a comunidade poder gerar renda a partir da transformação de um 

material versátil como a borracha produz nos visitantes locais o desejo de dar ideias 

para a confecção de artefatos em borracha ou com o tecido emborrachado, basea-

das em repertórios e conexões já conhecidos. Até hoje, muitos dos turistas que 

chegam ao local sugerem aos artesãos possíveis aplicações do material, sem en-

tender exatamente como suas ideias se transformariam em produtos e para quais 

mercados estes seriam destinados.

No meu entendimento, a solicitação de apoio por parte da artesã já incluía uma 

perspectiva de inovação, na medida em que os produtos teriam que apresentar um 

diferencial mercadológico capaz de aumentar as possibilidades de comercialização. 

Em julho de 2007, propus uma oficina de intercâmbio com as pessoas interes-

sadas das duas comunidades, para experimentar novas possibilidades de uso da 

borracha. Na ocasião, tive o apoio do Projeto Saúde e Alegria81. 

Até então, os artesãos de Jamaraquá faziam colares com sementes e pequenos 

pedaços de Tecbor82, mas ainda não produziam outros artefatos com a borracha.

Ao experimentar ideias com cores e texturas sobre a borracha para serem apli-

cadas na oficina, recorri à minha prática projetual como designer gráfica, o que 

pressupõe a análise de um problema e a pesquisa de novas ideias que sejam ex-

pressas por diferentes combinações de soluções visuais. Dessa maneira, das mi-

nhas experiências em São Paulo (Figura 71), surge a proposta de utilizar pequenas 

mantas de borracha trabalhadas com elementos da natureza local em relevo e 

destiná-las à confecção de capas de cadernos. Era necessário criar soluções simples 

e exequíveis do ponto de vista produtivo, já que as comunidades nessa época não 

dispunham de luz, apenas de gerador à base de óleo diesel para ocasiões especiais.

Os artesãos por sua vez esperavam que eu lhes apresentasse um novo produto, 

mais fácil de ser comercializado. Os cadernos com capas de borracha que utiliza-

vam texturas da natureza pareciam ser uma solução fácil e barata de ser realizada 

e com boas chances de agradar ao mercado de turismo local, por ser um objeto 

utilizado com frequência por turistas em viagem. Também por ser um produto 

81 Para mais informações consultar: www.saudeealegria.org.br

82 A primeira capacitação para a criação de produtos com o Tecbor/FSA em Jamaraquá foi feita por uma 
consultora do Sebrae, em 2007, que ministrou uma oficina na qual foram produzidos colares com círculos de 
borracha. Segundo relato das artesãs, a experiência não vingou porque tiveram dificuldades em cortar os círcu-
los de borracha com a tesoura, que inclusive perdia a afiação com muita rapidez (informação verbal, 2007). No 
entanto, técnicas similares foram adotadas gradativamente pelas artesãs em suas biojoias.
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Figura 72 - Referência 
nas cores das folhas 
locais para criação 
da “paleta de cores” e 
novas cores e projeto 
das texturas sendo 
preparados durante a 
oficina “Vestígios da 
Natureza”, em outubro 
de 2007
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de baixo custo, pequeno porte e com possibilidade de uso por qualquer tipo de 

público, sem distinção de gênero ou faixa etária. Como designer gráfica, eu acre-

ditava que a ideia de explorar relevos e texturas personalizadas sobre a superfície 

da borracha era o fator que traria um grande diferencial para o produto, que de 

certa maneira espelharia o ambiente local. Por isso, na primeira parte da oficina 

(que será relatada a seguir), conversei muito com os artesãos sobre a perspectiva 

de incluir na produção elementos que pudessem representar as características e os 

elementos locais, para aumentar a aceitação dos produtos no mercado. Contudo, 

a questão de como espelhar referências culturais sem cair na banalidade é parte do 

aprendizado para ambas as partes (designer e artesãos). 

Segundo Bonsiepe (2012), a identidade é um constructo cultural, político, ideo-

lógico e histórico, e não pode ser considerada algo terminado, está em constante 

movimento. Nesse sentido, parte da tarefa do designer em contextos locais consiste 

em encontrar eixos simbólicos, estéticos e funcionais que possam nortear as ativi-

dades projetuais. Pode-se afirmar, porém, que tanto para o designer, quanto para o 

mercado ao qual se destinam os produtos, parece fazer sentido a reflexão do escritor 

argentino Jorge Luis Borges, citada por Bonsiepe (2012): “a identidade é um sonho 

que o outro tem do eu”. Assim, a dimensão simbólica, permeada de valores e signi-

ficados, se coloca como importante elemento nesse processo, podendo ser comuni-

cada e potencializada pela linguagem visual criada nos produtos locais. 

Como os artesãos estavam na expectativa de novas ideias, pode-se dizer que 

não houve um pré-acordo coletivo para a definição do conteúdo da oficina. A pro-

posta inicial era de que as duas partes (designer e artesãos) se conhecessem para 

trocar conhecimentos e habilidades, embora os artesãos atribuíssem a mim (não 

só nessa primeira oficina) a responsabilidade de criar um produto mais fácil de ser 

comercializado. Portanto, não houve, nessa primeira oficina, uma reflexão coletiva 

que levasse a uma definição conjunta do tipo de produto a ser criado. Ao que 

parece, o isolamento histórico e a distância cultural entre essas comunidades e o 

mercado consumidor estão entre os fatores que desencorajam o grupo de artesãos 

a propor novos produtos sem a ajuda de consultores externos.

Nesse caso não se trata de artesanato de tradição, no qual existe originalmente 

um repertório de artefatos predefinidos, cujo conhecimento para sua confecção 

é transmitido de geração a geração. Trata-se da reproposição de uso um material 

local, com o objetivo de gerar renda pela sua comercialização em novos mercados, 

o que foi estimulado pela inserção de novas tecnologias no local, que permitiram 
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otimizar o seu uso e ampliar suas aplicações. Também o contato com o mercado 

do turismo é bastante recente, tendo se intensificado somente na última década. 

Esses fatos ilustram a dificuldade dos grupos locais em imaginar novas aplicações 

para a borracha, o que também pode ser atribuído ao desconhecimento de muitos 

dos processos de manufatura de produtos em borracha.

5.2.3. Contaminações e processos de hibridização 

O contato dessas comunidades com o turismo gerou um mercado local, constituído, 

na maior parte, por pessoas do Sul e Sudeste do Brasil e do hemisfério Norte. Nesse 

encontro entre culturas distintas, a troca de informações gera novos processos de 

hibridização. Na definição de Canclini (2011), estes podem ser entendidos por “pro-

cessos socioculturais nos quais estruturas ou práticas discretas [já mescladas], que 

existiam de forma separada, se combinam para gerar novas estruturas, objetos e 

práticas (CANCLINI, 2011, p. XIX). Esses processos de miscigenação sempre existiram 

entre as diferentes populações que circulavam na Amazônia (RIBEIRO, 2006), inclu-

sive a própria população das comunidades de Maguari e Jamaraquá, que resultam 

dessa mescla da cultura de indígenas, de seringueiros nordestinos e de europeus.

Os programas de fomento ao desenvolvimento local intensificam esses proces-

sos na medida em que estimulam novos fazeres e novos mercados. O processo de 

interação entre designer e a população local, como veremos a seguir, ilustram esta 

relação. O designer traz a sua metodologia projetual e uma proposta de direciona-

mento da produção com base na análise dos problemas em questão. A população 

tem conhecimento dos processos de extrativismo e da confecção de artefatos com 

materiais locais para uso pessoal. No entanto, no caso da borracha, existe um largo 

espectro de informações que podem ser compartilhadas com populações locais, se 

a ideia é ampliar as possibilidades de uso desse material gerar produtos localmente. 

O trabalho com comunidades locais exige uma mudança no papel social do de-

signer que passa a atuar como um facilitador no processo de produção, sugerindo 

direções e apoiando cenários de sustentabilidade. Sua tarefa consiste em auxiliar a 

desenvolver produtos ou processos, com base nos conhecimentos locais, mas tam-

bém em conhecimentos científicos que possam contribuir para a organização ou 

qualidade da produção. Para tanto, se baseia na análise de vários fatores, como o 

público consumidor, os valores que estão vinculados à comunidade e as condições 

de produção e de circulação das mercadorias. 

O designer procura interpretar essa trama de significados, envolvendo também 
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os valores buscados pelo turista, e traduzi-los em qualidades que se espelham nos 

objetos. O objetivo é criar valor de uso, valor estético e de mercado. Ou seja: as coi-

sas não valem apenas porque são úteis e suprem alguma necessidade, elas valem 

também porque são belas, raras e diferentes. Daí a importância de se trabalhar 

com conceitos de diferenciação, identidade e de inovação. Como afirma Krippen-

dorff (2000, p. 89), “não reagimos apenas às qualidades físicas das coisas, mas 

ao que elas significam para nós”. Portanto, em contextos de valorização da socio-

biodiversidade, a transmissão de valores simbólicos é fundamental na relação com 

o usuário e são concretizados na passagem dos produtos pelos mercados. Dessa 

forma, o designer trabalha com linguagens visuais para agregar valores criativos à 

produção, por meio da articulação de diferentes elementos, como texturas, cores, 

silhuetas, experimentações.

5.2.4. Primeira oficina de intercâmbio: “Vestígios da Natureza” 

Em outubro de 2007, foi realizada a minha primeira oficina, na Comunidade de 

Maguari, que teve a duração de dois dias de trabalho, contando com a presença 

de 22 pessoas83, entre homens e mulheres, de idades diversas, das comunidades 

de Maguari e Jamaraquá. 

A proposta foi viabilizada graças ao apoio da equipe do Projeto Saúde e Alegria 

e da jornalista e socióloga Thais Helena de Medeiros. Teve como objetivo inicial 

maior interação entre mim e os grupos das duas comunidades, e a realização de 

um novo produto que pudesse ser produzido e comercializado localmente. 

As atividades foram precedidas de uma conversa para introduzir os conceitos 

das etapas que viriam a seguir. Na oficina, foram testadas as experiências84 feitas 

por mim em São Paulo para incorporar elementos da natureza local, na forma de 

texturas em relevo, como um diferencial na criação de artefatos. Abordei temas 

como a valorização da identidade do local, por meio de imagens do trabalho de 

83 Conforme a lista de participação na oficina, estavam presentes as seguintes pessoas da Comunidade de Ma-
guari: Aderlan Pedroso de Souza, Alcinei Feitosa, Cecília Campos Pedroso, Elza Feitosa, Eudilene da Silva Melo, Gra-
cineide Feitosa Rocha, Igelcy Alves Dias, José Claudino Dias, Maria Anaide Rodrigues, Maria Edileuza da Silva Melo, 
Marilene Vasconcelos, Nely Souza dos Santos, Valdenice V. Sobral, Wellington da Rocha Pedroso. E as seguintes 
pessoas da Comunidade de Jamaraquá: Conceição F. Pantoja, Derlei Pedroso, Djalma Lopes, Donildo Lopes dos San-
tos, Edinelson F. dos Santos, Iranice Rodrigues Fonseca, Lourdes Melo dos Santos, Maria Consuelo Guedes Moraes.

84 Em agosto e setembro de 2007, consultei especialistas em látex em São Paulo, comprei alguns litros de látex 
pré-vulcanizado, pigmentos e testei algumas possibilidades para criar diferentes matizes cromáticas. Também 
realizei experiências imprimindo folhas, cestas e outras superficies em relevo sobre o látex (Figuras 71 e 72).
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outros grupos de artesãos e designers brasileiros, mostrando que muitos tomam 

como base, para a criação de seu trabalho, as características do próprio território. 

Expliquei o conceito de inovação, da possibilidade de recombinar de forma cria-

tiva coisas já existentes. As atividades da oficina, que recebeu o nome de “Vestígios 

da Natureza”, foram organizadas baseadas nas seguintes etapas: 

 • sensibilização para a diversidade de possíveis tonalidades a serem exploradas;

 • conceito de paleta cromática (família de cores) (Figura 72);

 • prática de combinar cores e medir a quantidade de pigmento para controle da 

tonalidade (Figuras 73 e 74);

 • introdução ao conceito de catálogo com referência das cores e das medidas 

utilizadas em cada cor (Figura 75);

 • impressão de texturas personalizadas em relevo com vestígios da natureza (Fi-

guras 76, 77, 81 e 82);

 • costura do papel às mantas de borracha para criação de cadernos (Figura 78);

 • introdução às técnicas de modelagem e moldagem para a criação de pequenos 

objetos em borracha natural (Figura 80).

5.2.5. Resultados

A oficina resultou em uma linha com cerca de 23 cadernos, com cores e grafismos 

personalizados em relevo nas capas, criados e produzidos por todos os participan-

tes das duas comunidades (Figuras 83). Novas tonalidades foram exploradas nas 

mantas de borracha, uma vez que os participantes foram incentivados a pesquisar 

diferentes tonalidades de cores no ambiente local, com a dinâmica da “família de 

cores” (Figura 72). Tentamos reproduzir as cores encontradas misturando pequenas 

quantidades de pigmentos e seguindo as indicações gerais de composição de cores 

de uma tabela da escala Pantone85 que levei para a oficina. Conforme as cores iam 

sendo criadas, anotávamos a quantidade dos pigmentos utilizados nas porções de 

látex (200 ml). Esse processo é importante porque como o látex é da cor branca, 

sua tonalidade muda depois de seco, tornando-se útil criar um catálogo com as 

“receitas” das cores, para futuras produções.

Também foram produzidos pequenos objetos moldados com tipos variados de 

massa de modelar. Nas experiências foram utilizados fragmentos pequenos de ob-

85 A tabela ou guia Pantone é um catálogo utilizado pela indústria gráfica, com as referências da quantidade 
de tintas básicas necessárias para a composição de cores. Mais informações: <http://www.pantone.com>.
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Figura 72 - Refe rên cia 
nas cores das  folhas 
 locais para cria ção de 
pale tas de cores e de 
tex tu ras, durante a 
oficina “Vestígios da
Natureza” em outubro 
de 2007

Figura 73 - Novas 
“famílias” ou paletas de 
cores foram criadas para 
a confecção de mantas 
a partir das referências 
encontradas na natureza

Figura 74 - O uso da 
tabela de cores facilitou 
o processo de definição 
da quantidade de 
pigmento que seria 
utilizada para se 
chegar às tonalidades 
desejadas
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Figura 75 - A metodologia 
utilizada previa a 
criação de um catá lo go 
referencial de cores. 
Para tanto, separamos 
peda ços de bor ra cha 
colo ri da e marcamos as 
medi das dos pig men tos 
uti li za dos, para for mar 
novas tonalidades

Figura 76 - Grupo de 
artesãos iniciando o 
processo de preparação 
das mantas com 
texturas
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Figuras 78 - Preparação 
do miolo dos cadernos 
para fixação das capas, 
feitas com as mantas de 
borracha

Figuras 77 - Processo de 
preparação das mantas 
com texturas
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jetos arqueológicos em cerâmica, trazidos por diversos participantes, como os mui-

raquitãs86 e os achados arqueológicos pertencentes à cultura Tapajônica87, (Figura 

79) muito comuns na região. 

5.2.6. Habilidades e criatividade 

Apesar de a programação ter sido intensa, o horário foi acertado em comum 

acordo com o grupo de participantes, que não dispunham de muito tempo livre, 

pois estavam envolvidos em inúmeras tarefas domésticas e de subsistência.

A oficina, tal como foi planejada, transcorreu em dois dias, em período integral, 

e os participantes corresponderam com interesse a todas as atividades propostas. 

Ainda mais: não tiveram dificuldade em seguir o ritmo intenso das tarefas e se di-

vertiram com a produção de relevos originais, com cores diferenciadas (Figura 84). 

Estava claro, desde as primeiras conversas nas duas comunidades, que a expec-

tativa dos participantes era direcionada para um resultado bem preciso: a criação 

de um produto fácil de comercializar. Portanto, procurei focar o trabalho em pro-

cessos que poderiam gerar um diferencial de mercado para aquelas comunidades. 

Algumas pessoas não hesitaram em propor soluções que traziam diferenciais 

em relação à minha proposta inicial. Por exemplo, o grupo de Maguari propôs a 

costura da lombada dos cadernos com fio encauchado ou emborrachado (Figura 

85), técnica que já conheciam desde a infância, pois costuravam papéis que en-

contravam no local para transformá-los em cadernos utilizáveis na escola. Outras 

soluções foram criadas com a borracha para o fechamento das capas (Figura 86). 

Observei a facilidade do grupo para atividades manuais e também a vocação de 

vários dos participantes para buscar soluções criativas. Muitas comunidades nessa 

região dominam diferentes técnicas de trabalhos artesanais com materiais locais, 

com os quais constroem casa de palha, canoas e remos de madeira, e outros arte-

fatos para seu uso cotidiano. Essa vocação provavelmente está vinculada às tradi-

ções da cultura de seus antepassados indígenas. 

O resultado, pela variedade das soluções propostas, foi muito superior ao que 

eu esperava ou projetava de início. 

86 Os muiraquitãs são pedras esculpidas em forma de sapo. Era usado pelas mulheres Tapajós como amuleto 
para prevenir doenças e evitar a infertilidade. Até hoje é usado como amuleto no Estado do Pará. Disponível em 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Muiraquitã>. Acesso em: 5 mai. 2013.

87 Alguns estudos demonstram que a região do rio Tapajós foi habitada pela civilização Tapajônica, dos séculos 
XIII ao XV (MMA, PLANO DE MANEJO, 2004). 
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Figura 79 - Fragmentos 
de cerâmica tapajônica 
trazidos pelos 
participantes

Figura 80 - Introdução a 
técnicas simplificadas 
de moldagem, utilizando 
vários tipos de massa de 
modelar
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Figura 81 - Algumas das 
texturas em relevo sobre 
a borracha colorida
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Figura 82 - Detalhe de uma das mantas produzidas na oficina com folha de muuba
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Figura 83 - Alguns cadernos produzidos durante a oficina
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Figura 85 - Detalhe 
do fio encauchado 
(emborrachado), com o 
qual foram costuradas 
as capas. Ideia trazida 
pelos participantes de 
Maguari

Figura 84 - Grupo que 
participou da oficina, 
com as mantas criadas, 
na praia da comunidade 
de Maguari

Figura 86 - Outras 
soluções diferenciadas 
para fechamento 
dos cadernos foram 
propostas pelos 
participantes durante a 
oficina
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A oficina contou com um grupo de apoio composto por três pessoas (Thais 

Helena Medeiros, jornalista e amiga dos grupos de artesãos, e duas pessoas da 

equipe do Projeto Saúde e Alegria: Ândrea Colares e Rosemara Tapajós), que acom-

panharam o andamento de todas as atividades, o que foi fundamental para o seu 

êxito. Havia envolvimento e confiança dos participantes em relação ao trabalho dos 

instrutores. Um dos comentários que mais me tocou foi quando, depois da oficina, 

uma das mulheres do grupo de Jamaraquá comentou que nunca poderia imaginar 

que, com aquela árvore, que na infância ela já havia colocado fogo, era possível 

fazer um produto como esse que poderia trazer rendimento para ela.

5.2.7 Desenvolvimento de linguagens visuais

Considerando que a linguagem visual é um recurso de comunicação do homem, 

e como tal é possível de ser desenvolvida, a atividade proposta na oficina também 

tinha como objetivo despertar a sensibilidade dos participantes para a criação de 

texturas e relevos com a técnica apresentada. Conforme afirma Dondis (1997), a 

linguagem visual é uma sintaxe que opera elementos básicos, tais como o ponto, 

a linha, a cor, a forma, a textura, entre outros, e pode ser apreendida por qualquer 

pessoa que se disponha a estudá-la.

Por acreditar no potencial de desenvolvimento criativo dos participantes, a 

proposta da oficina envolvia a criação individual de uma “família de cores” e 

texturas a partir de elementos locais. Assim como Dondis (1997), eu considero 

que é pelo domínio da técnica para criação de linguagens visuais que os indiví-

duos podem criar infinitas soluções inovadoras e também desenvolver um estilo 

pessoal. Isso foi comprovado durante a oficina, composta de grupos de artesãos 

ribeirinhos/seringueiros, que souberam conduzir o bom andamento das ativida-

des e enfrentaram com criatividade os desafios propostos.

Embora o significado do que se produz a partir da “linguagem da visão” não 

seja universal, pois depende de diversos fatores culturais e socioeconômicos, consi-

dero que alguns elementos visuais são comuns na criação de um objeto visual e a 

possibilidade de isolá-los para experimentações pode produzir novas combinações. 

5.2.8. Consolidação da produção

Em fevereiro de 2009 retornei às duas comunidades e solicitei uma reunião com 

os grupos de artesãos das duas localidades para avaliar o resultado da oficina. 

Nessa ocasião, observei que a produção dos cadernos tinha sido implantada nas 
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duas comunidades, gerando um aumento da produção artesanal e da renda.

Em Maguari, continuaram produzindo os cadernos com texturas de folhas e 

outros elementos da natureza, com o látex líquido. Os cadernos foram efetiva-

mente incorporados à produção local, que era de bolsas com o couro ecológico 

e outros artefatos, como bolas, pequenos tambores e botos de borracha (SAR-

MENTO, 2009). 

Os artesãos consideraram que o caderninho era um produto fácil de vender e 

haviam explorado novas soluções criativas nas capas: grafismos pintados com o 

látex e alternativas para o fechamento das capas (Figura 87). Manifestaram inte-

resse em diversificar a linha de produtos de pequeno porte, mais fáceis de vender 

para turistas que frequentam a localidade, e continuar com as minhas oficinas de 

capacitação. Afirmaram, durante essa reunião, que o grupo de artesanato de Ma-

guari teria capacidade de produção de 200 cadernos por semana, ou 800 por mês, 

o que resultaria em uma renda de 8 mil mensais, já que cada caderno era vendido 

a 10 reais nessa comunidade (SARMENTO, 2009).

Em Jamaraquá, naquele momento (fevereiro de 2009), a produção era de 40 

cadernos por mês/pessoa. O que significava um aumento de 200 reais na renda 

mensal de quem produzia. Como não possuíam conhecimento para beneficiar 

o látex com o processo que permite a sua moldagem ainda no estado líquido, 

continuaram a produção dos cadernos com a capa em lâminas de Tecbor/FSA. 

Com essa tecnologia, não é possível obter grafismos em relevo na superfície da 

borracha. Para superarem essa limitação, criaram outras padronagens com tex-

turas feitas a partir das espumas criadas no processo de manufatura das mantas 

(Figura 88). Dessa forma, as capas dos caderninhos de Jamaraquá receberam um 

diferencial em relação às de Maguari. 

Com uma boa aceitação do mercado turístico local, as vendas dos caderninhos 

feitos pelos participantes da oficina aumentaram significativamente. Surgiu, com 

isso, a necessidade de incentivar outras pessoas da comunidade a extraírem mais 

látex para incrementar a produção de mantas de borracha e abastecer tanto o 

mercado de produção dos cadernos quanto o de mantas de borracha. No início 

de 2009, apenas três pessoas continuavam fabricando as mantas em Jamaraquá, 

ainda com a expectativa de que grandes lotes fossem comprados pela equipe do 

Laboratório de Química da Universidade de Brasília.

O grupo de artesãs de Jamaraquá mostrou interesse em produzir cadernos em 

maior quantidade, afirmando que poderiam chegar a produzir facilmente 80 ca-
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Figura 87 - Cadernos 
produzidos pela 
comunidade de Maguari 
no início de 2009. Além 
das texturas, estavam 
sendo criados grafismos 
coloridos para as capas 
dos cadernos. Também 
estavam utilizando o 
fio encauchado para 
fechamento 

Figura 88 - Cadernos produzidos em Jamaraquá, depois da oficina de outubro de 2007, com o Tecbor/FSA. Como essa tecnologia não 
permite a moldagem das texturas, foram criadas outras padronagens com texturas feitas com as espumas resultantes do processo 
de manufatura das mantas. Para a costura das lombadas utilizaram fibra de butiti
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dernos por mês/pessoa. Nessa ocasião cada caderninho era vendido a 5 reais. De 

acordo com as informações das artesãs, a venda de cadernos nesta comunidade, 

naquele ano, trouxe um aporte por volta de 8.400 reais ao grupo.

Como a produção da comunidade de Jamaraquá ainda estava na fase inicial, 

começando a se estruturar, houve um interesse recíproco, tanto meu e de Thais 

Medeiros, minha apoiadora local, quanto do grupo que trabalhava com o látex 

nessa comunidade, em dar continuidade a novas atividades em conjunto. O grupo 

de Maguari, por sua vez, já tinha uma produção consolidada há mais de dez anos 

e havia recebido diversos financiamentos para estruturar sua produção. Tinham, 

dessa forma, menor necessidade de apoio externo.

5.2.9. Novas experiências criativas nos acabamentos e nas capas

Motivadas pelos resultados e pela perspectiva de ampliar a produção, realizamos uma 

nova oficina com as artesãs de Jamaraquá, em fevereiro de 2010, para estudar novas 

possibilidades de acabamentos nas capas em caderno com miolo costurado e lom-

bada quadrada. Eu havia levado esses cadernos em branco, e encadernados em uma 

gráfica de São Paulo, para que estudássemos soluções diferenciadas, visando futuras 

encomendas de lotes de cadernos. Na ocasião, as artesãs contaram que estavam 

fazendo experimentos com o tingimento das mantas de borracha com pigmentos 

naturais das plantas do local e fizeram alguns testes com essa nova técnica durante a 

oficina (Figura 89), que depois foram utilizadas nas capas dos novos cadernos (Figura 

90). Experiências inéditas surgiram desse encontro, resultando em uma nova coleção 

de cadernos, com acabamento diferenciado (Figura 94). Também deixei dois desses 

cadernos com Igelcy Alves Dias (Geocy), artesã da comunidade de Maguari, que rea-

lizou testes com resultados e acabamentos de excelente qualidade (Figura 91).

Figura 89 - As artesãs de 
Jamaraquá, estimuladas 
com o resultado obtido 
nas vendas de cadernos 
com capa de borracha, 
experimentam tingir 
mantas de borracha  
FSA com folhas e 
pigmentos naturais. 
Fevereiro de 2010
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Figura 90 - Caderno com lombada quadrada, com 
capa feita de borracha tingida com pigmentos 
naturais provenientes de folhas

Figura 92 - Processo de 
confecção das capas 
durante a oficina em 
fevereiro de 2010

Figura 93 - As capas 
foram coladas com látex 
extraído da seringueira

Figura 91 - Caderno com lombada quadrada, 
com capa feita de borracha pintada, feito na 
comunidade de Maguari
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Figura 94 - Nova 
coleção de cadernos 
com lombada 
quadrada, com 
acabamento 
diferenciado, feita na 
oficina em fevereiro 
de 2010
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Ações iniciais foram bem sucedidas e mostraram que poderiam ser fortalecidas 

com o acompanhamento técnico para aprimoramentos, de modo que pudessem 

ser destinadas a mercados mais exigentes de produtos com maior valor agregado, 

motivando as experiências com os cadernos com acabamento diferenciado. Nesse 

momento (fevereiro de 2010), eu tinha a ideia de criar variações nos cadernos que 

já estavam sendo produzidos, para possibilitar a conexão entre as artesãs e empre-

sas, que poderiam fazer encomendas maiores que a venda a varejo aos turistas. 

Meses depois, ao verem o novo lote de cadernos com acabamentos diferenciados, 

alguns amigos de São Paulo manifestaram interesse em comprar a produção das 

duas comunidades para presentear como brinde de Natal nas empresas que traba-

lhavam. No entanto, conforme relato a seguir, isso nunca aconteceu.

5.2.10. A dependência da química vulcanizante

Em visita à comunidade, em outubro 2010, constatamos que a produção havia 

diminuído devido à dificuldade de acesso à química vulcanizante no então IBAMA. 

Em conversa com o grupo de artesãs(ãos), foi possível diagnosticar algumas dificul-

dades que fizeram com que a produção fosse reduzida. Na ocasião, constatamos 

em conjunto com o grupo que trabalhava com a borracha que havia a necessidade 

de se organizar melhor para atender às demandas maiores. Percebemos, então, 

que várias etapas das cadeias produtivas e de valor precisavam ser mais bem estru-

turadas, como o acesso regular à química vulcanizante; a identificação da produção 

(marca, etiquetas); a organização do espaço de trabalho e de vendas; os materiais 

de divulgação e sinalização bilíngue para apresentar a produção local aos turistas 

brasileiros e estrangeiros que frequentam a região.

Seguramente, antes das questões relativas ao mercado, existe um problema 

maior a ser resolvido na produção de artefatos com o látex: a dependência da 

química para estabilizar a borracha. Naquele momento, conforme depoimentos de 

Pedro Pantoja e Alcinei Feitosa (lideranças respectivamente das comunidades de 

Jamaraquá e Maguari), as duas comunidades não tinham mais acesso à química 

vulcanizante necessária para estabilizar o látex. 

A questão da química vulcanizante, insumo fundamental para a confecção dos 

produtos, sempre foi um problema para as comunidades que trabalham com látex, 

que se veem na dependência de projetos financiados para obter esse componente. 

As comunidades são abastecidas apenas enquanto duram os projetos, sendo obri-

gadas a dar continuidade a novas parcerias para garantir seus rendimentos. Esse 
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sistema cria uma relação de dependência de terceiros para obter os insumos neces-

sários à produção, o que não favorece à autonomia das comunidades. 

Esse foi um dos motivos pelos quais eu e a comunidade buscamos apoio para 

fornecimento de química vulcanizante no Laboratório de Tecnologia Química na 

Universidade de Brasília (Lateq/UnB), para possibilitar diferentes técnicas de uso 

do látex, no projeto que relato a seguir. Pode-se dizer que esse problema persiste 

até os dias atuais, necessitando apoio de instituições que viabilizem a venda ou o 

fornecimento desse insumo para essas comunidades. 

É necessário que os próprios grupos interessados em processar a borracha nas 

comunidades se organizem para obter insumos e maiores conhecimentos sobre 

esse material, condição primordial para dar continuidade à produção.

Nesse momento (outubro de 2010), fiz uma pesquisa do mercado local na co-

munidade de Jamaraquá, e no principal ponto de venda de artesanato na Vila de 

Alter do Chão, para levantar as características de quem consumia artefatos em 

látex e observar quais eram os produtos mais vendidos. 

O mercado consumidor de artefatos em látex na região é composto principal-

mente por turistas de outras regiões do Brasil e de outros países. Segundo informa-

ções do grupo de artesãs(ãos) de Jamaraquá e do proprietário da loja Araribá, na 

Vila de Alter do Chão, que possui um grande acervo de artefatos feitos por comu-

nidades da Amazônia, os visitantes da Região Sudeste, em especial os paulistas, são 

os que mais compram. Esse mercado é composto por homens e mulheres, na sua 

maioria entre 20 e 60 anos. Compram objetos que podem ser utilizados durante a 

viagem e lembranças para amigos e familiares.

Em Jamaraquá, os estrangeiros compram pouco devido à dificuldade com o 

idioma português. Já em Alter do Chão, franceses, alemães e norte-americanos 

compram diversos artefatos em borracha, inclusive turistas mais idosos que che-

gam à vila em navios durante o período da cheia. Os produtos pequenos e baratos 

vendem em maior quantidade e os destinados a ambos os sexos, para idades varia-

das, são vendidos com mais facilidade.

As bolinhas coloridas e os tambores são vendidos com facilidade e remetem à 

tradição local no uso da borracha, sendo feitos a partir da elasticidade que o mate-

rial possui. Segundo o proprietário da loja Araribá, os artefatos feitos com o látex 

são mais apreciados quando podem ser associados à cultura tradicional da Amazô-

nia ou quando trazem alguma inovação na sua concepção. Produtos diferenciados, 

que não existem em outros lugares, como os caderninhos com capa em borracha e 
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Figura 95 - Tabela 
com os resultados da 
pesquisa feita na loja 
Araribá, em Alter do 
Chão, sobre a venda 
dos produtos em látex. 
Outubro de 2010.
Na tabela são 
apresentados os 
valores dos produtos 
naquele momento com 
uma estimativa da 
quantidade de produtos 
vendidos por mês e 
a proveniência dos 
turistas que compram 
esses produtos

as sandálias moldadas criadas por Arimar Feitosa também estão entre os artefatos 

mais vendidos, conforme dados na tabela acima (Figura 95).

5.2.11. A perspectiva de fortalecimento do grupo de Jamaraquá

Os resultados das primeiras oficinas, nas quais a cordialidade e a criatividade eram 

componentes importantes, nos estimularam a propor um projeto mais complexo 

que poderia permitir, segundo a nossa percepção, um salto qualitativo e quantita-

tivo na produção de Jamaraquá.

A implementação de novas tecnologias, bem como a criação de produtos, gera 

a necessidade de investimento em ações para organizar e fortalecer a produção e 

propiciar melhor comunicação com o mercado.

No início de 2011, a convite da ONG local BCDE, Thais e eu, baseadas em nos-

sas experiências anteriores e nas dificuldades encontradas, elaboramos um projeto 

envolvendo conceitos de design participativo e sustentável para o edital que visava 

fortalecer comunidades na área de abrangência da BR-163, chamada “Distrito Flores-

PESQUISA DE PRODUTOS EM BORRACHA NA LOJA ARARIBÁ*

PRODUTOS EM LÁTEX VENDAS/MÊS*

Bola colorida Turistas em geral

Estrangeiros (vários países)

Maioria estrangeiros

Sem perfil definido

Alemães, maioria homens

Mulheres brasileiras, na 
maioria jovens

Turistas em geral

Brasileiros e estrangeiros, pois 
consideram ser útil para viagem

50% homens, 50% mulheres, 
de 20 a 50 anos, maioria 
brasileiros do Sul/Sudeste

50 

30 

30 

5

20-30

20-30

15-20

10-15

1 a 2

10

Bichinhos Orlando

Bolsas moldadas Arimar

Copinhos serragem

Bolsas de couro 
ecológico com zíper 

Bolsas marrons com 
serragem 

Tambor

R$ 10,00

R$ 10,00

R$ 10,00

R$ 8,00 a R$ 15,00

R$ 46,00

R$ 20,00 a R$ 40,00

R$ 120,00

R$ 26,00 a R$ 80,00

R$ 15,00

Cadernos

Sandálias

Porta Moedas de 
Couro Ecológico Predomina público feminino

PREÇO QUEM COMPRA

R$ 10,00  (pequeno)
R$ 15,00 (grande)

* Pesquisa realizada em 11 de outubro de 2010; ** em unidades, estimativa
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tal Sustentável”88. O projeto89, no que diz respeito às nossas propostas, tinha como 

objetivo atender aos problemas detectados com o grupo de artesãos de Jamaraquá. 

As ações projetadas eram destinadas a ampliar as possibilidades de produção com o 

látex e a criar instrumentos de acesso ao mercado, e consistiam em:

 • Garantir o fornecimento da química necessária para o processo de coagulação 

e vulcanização do látex, utilizada na confecção de mantas de borracha com a 

tecnologia Tecbor/FSA/UnB (LATEQ/Universidade Federal de Brasília).

 • Introdução de química e técnicas para trabalhar com o látex líquido moldável.

 • Introdução de técnicas de moldagem do látex líquido com moldes de gesso.

 • Criação de marca pelo processo participativo, a fim de definir quais produtos/

serviços ela deveria representar e quais valores seriam a ela associados. 

 • Criação de peças promocionais bilíngues para o mercado turístico local, com 

informações sobre a produção e sua origem (etiqueta, embalagem e folheto).

 • Criação de placas de sinalização bilíngues para facilitar o acesso à comunidade 

e para indicar os produtos e serviços da comunidade.

 • Introdução de técnicas de cortes e de trabalho com as mantas de borracha (Tec-

bor/FSA), com linguagens visuais diferenciadas.

O edital foi contemplado e passamos, Thais e eu, a fazer parte do projeto “Apoio 

ao extrativismo e à produção artesanal do látex da seringueira na Comunidade Jamara-

quá - Flona do Tapajós - Belterra (PA) - Território Baixo Amazonas”90 como consultoras. 

As propostas iniciais eram destinadas a ampliar as oportunidades de geração de 

renda a partir da produção de artesanais, com valor agregado por soluções inovado-

ras. Nesse sentido, as ações especificadas no projeto visavam aprimorar soluções pro-

missoras já implantadas, por meio da diversificação das técnicas de utilização do látex 

da seringueira em produtos que pudessem ser confeccionados pela população local. 

88 Distrito Florestal Sustentável da BR-163: Complexo geoeconômico e social criado com o objetivo de imple-
mentar políticas públicas de estímulo à produção florestal sustentável e de promover a conservação da área de 
abrangência da BR-163 (Cuiabá- Santarém). Está localizado na região oeste do Estado do Pará e compreende a área 
que se estende de Santarém até Castelo dos Sonhos e de Jacareacanga a Trairão. Totaliza mais de 19 milhões de 
hectares, dos quais 10,8 milhões são Unidades de Conservação Federais de Uso Sustentável. Foi instituído por de-
creto presidencial em fevereiro de 2006. Mais informações em <http://www.mma.gov.br/florestas/projeto-br-163>.

89 O projeto que participei de edital chama-se: “Apoio ao extrativismo e à produção artesanal do látex da se-
ringueira na Comunidade Jamaraquá-Flona do Tapajós–Belterra (PA) - Território Baixo Amazonas”. Foi realizado 
pela FAO/Nações Unidas, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente.

90 O projeto foi implementado pela FAO/MMA no âmbito do Unidade de Gestão do Projeto BR-163.
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5.2.12. Oficinas para criação participativa da marca

O projeto previa oficinas para a criação participativa de marca e material de comu-

nicação e sinalização com o objetivo de informar sobre a comunidade de Jamara-

quá e seus produtos e serviços. Para tanto, além da marca, constava na proposta a 

criação de etiqueta, folheto e placas de sinalização. 

Optamos por adotar uma metodologia que contasse com a participação da 

comunidade a fim de dar uma base concreta ao processo de criação de uma marca 

para Jamaraquá. Dessa maneira, nos apoiamos na metodologia pesquisa-ação, um 

tipo de pesquisa participante que procura fazer com que os problemas e os acha-

dos surgidos no decorrer do processo possam intervir e, inclusive, redefinir o dire-

cionamento do trabalho (VASCONCELLOS, 1998). Embora o projeto fosse dirigido 

para a borracha, existiam outras iniciativas comerciais na comunidade. Nesse sen-

tido, pretendia-se promover uma reflexão quanto à função de uma marca, visando 

compreender, ao mesmo tempo, que produtos ou serviços os habitantes locais 

gostariam que ela representasse. 

O projeto teve início com a realização dessas oficinas, no final de julho de 2011, 

que foram organizadas por meio das seguintes etapas: 

 • dinâmica “lembrança dos seringueiros”, que tinha como objetivo resgatar a 

dimensão histórica das atividades envolvendo a extração do látex, por meio de 

depoimentos dos participantes; 

 • apresentação de exemplos e conceitos para ilustrar as funções e os usos de uma 

marca; 

 • dinâmicas de grupo para identificação dos valores a serem associados à marca;

 • dinâmicas de grupo para criação de um nome para a marca;

 • dinâmicas de grupo para a produção de material iconográfico, a ser utilizado 

em painel semântico91 de referência para criação de estudos de marca;

 • produção de fotos com elementos típicos do local para serem utilizadas nas 

peças gráficas.

A questão do que significaria e para que serviria a criação de uma marca para a 

comunidade foi o ponto de partida da oficina. Nesse momento, buscamos modos 

de fomentar a interatividade, dando voz ao grupo envolvido com a produção da 

91 O painel semântico é um instrumento utilizado por designers. É um quadro de referências imagéticas cujo 
conteúdo, significado ou aspecto dão suporte ao processo criativo.
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borracha, com o artesanato e com as atividades de ecoturismo. Procuramos, assim, 

propiciar uma interação entre conhecimentos tradicionais e as atividades de design 

que estavam em pauta. 

Em seguida, foram desenvolvidas dinâmicas para compreender quais valores 

poderiam ser associados a uma marca que representasse a produção da comuni-

dade de Jamaraquá e que produtos e serviços seriam representados por ela, uma 

vez que a produção local não se concentra somente em produtos de borracha.

Durante a oficina, trabalhamos com uma dinâmica que tinha como objetivo res-

gatar a dimensão histórica das atividades envolvendo a extração do látex, por meio 

de depoimentos dos participantes sobre a “lembrança dos seringueiros”.

Para a construção coletiva de referências visuais que seriam usadas no processo 

de criação da marca, foram desenvolvidas algumas atividades com desenhos e com 

coleta e manipulação de “vestígios” da natureza local. Essas referências seriam 

posteriormente trabalhadas por mim para elaborar e devolver ao grupo algumas 

propostas de marcas.

A criação da marca define um sistema de elementos visuais com o objetivo de 

identificar e singularizar empresas, instituições ou produtos, de forma que eles 

possam ser valorizados pelo reconhecimento de sua origem e pelos valores cultu-

rais que agregam. É importante que as peças gráficas comuniquem também as-

pectos relativos à sustentabilidade da produção (KRUCKEN, 2009). Nesse sentido, 

nossa proposta envolvia a criação de um sistema de identidade visual, formado por 

elementos básicos, como logotipo ou símbolo, alfabeto e cores específicas. Além 

disso, criou-se um repertório de texturas que poderiam ser aplicadas nas diversas 

peças gráficas que estavam sendo criadas.

Os textos das peças promocionais foram desenvolvidos a partir do enfoque no 

território e nas características socioculturais da comunidade. Destacou-se infor-

mações que agregassem valores referentes à origem e ao modo de produção dos 

produtos, destinadas a princípio à plataforma do ecoturismo como proposta de 

desenvolvimento local. Daí a importância de constar do programa das oficinas a 

atividade de criatividade, em que o estudo da natureza, com coleta de material, 

seria inspirador e foco para o desenvolvimento de elementos e formas gráficas. 

Após esse processo e com o conhecimento do grupo, respaldados no resultado 

e nas dimensões dos desejos em desenhos, falas e dinâmicas, foram desenvolvidas 

quatro marcas, criadas com o propósito de representar os produtos locais no mer-

cado e divulgar as atividades comerciais da comunidade.



5. EXPERIÊNCIAS COM A BORRACHA NA FLORESTA NACIONAL DO TAPAJÓS |   179

5.2.13. Lembranças de seringueiros

Realizou-se também a atividade de “contação de histórias”, com as lembranças de 

seringueiros. O propósito era resgatar recordações sobre o extrativismo do látex antes 

e depois da era borracha. Foi possível observar que a maior parte da comunidade vem 

de famílias que trabalhavam na extração do látex e tem lembranças de diversos pro-

dutos feitos a partir dessa matéria-prima. Com os depoimentos, reproduzidos abaixo, 

é possível avaliar as difíceis condições de vida do seringueiros, os produtos feitos tradi-

cionalmente com a borracha e as expectativas de valorização de suas habilidades e de 

novos produtos. Observa-se também a grande familiaridade que eles tinham não só 

com o látex da seringueira, mas também com as outras árvores gomíferas. 

Pedro Gama Pantoja92, experiente liderança na comunidade, começa contando 

as primeiras experiências dos indígenas com o látex, de acordo com o que perma-

neceu em sua memória.

(...). Vamos fazer uma experiência. É muito longe a água. Vamos tentar fazer 
uma vasilha para carregar água (...). Teceram um paneiro de cipó, forraram com 
a palha (...). Aí, depois o que eles fizeram, tiraram o leite da seringueira e encau-
charam o paneiro, começaram a melar o paneiro de leite, né, tudinho, foram pas-
sando, passando... que o índio é curioso, né, e botando para enxugar. Foi até que 
ele ficou, ficou todo fechado. Eles olhavam e não aparecia nada, né? (...) Que que 
aconteceu? Eles foram ao riacho, né, encheram o paneiro de água, suspenderam 
e não vazou. Aí, eles trouxeram para casa. Aí, pronto, começou a feitura, né, a ati-
vidade da borracha. E daí, o pessoal começou a evoluir. Tudo que ele queria fazer 
para não vazar água ou pra comê, pra não molha, era através do encauchado. Aí, 
o povo começou a pegar experiência através do caboclo, né, dos índios.

Conceição Pantoja, por sua vez, lembrou que “naquele tempo não tinha faca 

para cortar seringa. Era machadinho” o instrumento que talha a árvore no trabalho 

de extração do leite da seringueira. Faziam muitas coisas: estilingue, “começaram a 

fazer cinturão para prender (...) e experimentos de diversas coisas”. Pedro Pantoja 

ainda mencionou as ligas para emendar objetos, como cabo de faca, por exemplo. 

Perguntei sobre as bolinhas em látex, se elas surgiram dos índios também. Pedrinho 

retoma com suas memórias:

Tudo o que eles faziam era para brincadeira. Para a bola soprada, faziam uma 
bolinha de areia. Surgiu a bola por intermédio deles, né, para se divertir, brincar, 
soprar. Bola soprada. (...) Furava fazia outra. (...) Nasceu da ideia indígena, né? 
Foi dando certo... Fazia sapato, sandália. (...) Eu fiz muita bota aqui, sandália, 
mas de outro produto, de outra borracha. Aí começou maçaranduba, começou 

92 Pedro Pantoja é nascido na cidade de Breves e é casado com Conceição, que nasceu na região do rio Tapajós.
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a balata, começou o caucho através da seringa. (...). Nasceu a seringa, depois 
veio as outras qualidades de borracha, né? Eu trabalhei muito, eu trabalhei 13 
anos com borracha de balata, né? Que aquilo dá tudo que puder fazer (...). Você 
cozinha, aí ela fica mole. Você tece com a mão (...). A gente fazia essas botas 
(...). As botas era a gente que fazia, a gente não comprava (...). A gente subia na 
árvore, não era como a seringueira. Subia (...) até no galho cortando ela. Aí tem 
que ter bota (...). Cinturão era feito, cinturão dessa largura [mostrou com a mão 
em menos de um palmo], fazia da própria borracha, da balata. Comprava só as 
argolas. É mais dura, é mais dura [que o látex da seringueira]. Aí ela, (...) a gente 
cozinhava para ela amolecer (...). E... uma coisa muito especial. Eu trabalhei em 
borracha, eu falo porque eu trabalhei com meu pai (...) (PEDRO PANTOJA, 2011).

As lembranças vivas ajudam a liberar a criatividade para desenvolver o trabalho 

com a marca e seu nome. Alguns recordam que brincavam com a remela (a sobra 

que fica nos caninhos e pote de coleta) quando criança. Mas é Pedro quem continua:

Era uma bolsinha assim pendurada como aquela que fazia no Tecbor, né? E o 
pessoal colocava ali dentro, né. Podia chover e não molhava. E colocava tudo 
ali dentro, tampava, e pronto. Aí, fazia, tinha uma maior que podia carregar, é 
dentro, a faca da seringa, o raspador, a farinhazinha para tomar o chibé lá no 
mato, né? Então, tudo ele carregava dentro daquela mochilinha, feito de... com 
a seringa. Era um pano encauchado, fazia uma mochila quadrada, né, (...) cha-
mava-se bornau. Isso aqui ele reutilizava, foi reutilizado e depois como já artesa-
nato, né? Hoje (...) ficou como tradição. Que hoje os projetos, né, comunitários, 
pegaram já a tradição dos pais. E a Tecbor, por exemplo, começou a fabricar 
a primeira história do Tecbor foi fazer essas bolsinhas. De pendurar por aqui 
[mostrou cruzando o peito], de carregar cartucho, (...) de ir para a floresta, né, 
merenda, faca de seringa. Aí, evoluiu. Quando deu certo aquilo, aí começaram a 
modificar a qualidade. Fazer mochila para carregar roupa. Fazer outras e outras 
coisas, né, mais interessante (PEDRO PANTOJA, 2011).

Conceição recordou: “a gente não tinha dinheiro para comprar essas coisas, aí 

a gente passava o polvilho da tapioca”. Pedro Pantoja esclareceu que:

A vida de seringueiro foi uma vida muito sofrida. Que hoje o seringueiro corta se-
ringa com shortinho bonitinho, com chapeuzinho na cabeça e tal. (...) Quando eu 
tinha um pequeno entendimento, já cortava. (...) meu pai cortava, né? Cortava na 
parte da noite. De madrugada a gente saía pro seringal, né? A lamparina aqui na 
cabeça com um... parecida com a que usa lá no Acre, a faca da seringa, um cha-
péu, um paneiro. E a lanterna aqui na cabeça, a lamparina. Que era para enxergar 
adonde ele ia riscar. Até amanhecer o dia. Que ela dá mais (...) na madrugada, né? 
Cortava, aí trazia o leite, aí ia defumar. Todo dia que chegada tinha que defumar. 
Não ficava assim com tucupi pra coalhar, era defumada. Mas o que acontece, a 
vida de seringueiro foi tão pobre, trabalhando com produto de riqueza e o serin-
gueiro era a pessoa mais pobre, né? Porque ela pouco foi valorizada. Os patrões 
nunca valorizaram a pessoa que produz, né? Então, até a roupa do seringueiro, 
(...) quando rasgava aí era só melar um pedacinho de outro pano no leite, nas bei-
radas assim grudava e ... Consertava a roupa. Não precisava costurar não! Então 
a calça de meu pai era toda remendada com o leite da seringa. Você pode rasgar 
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sua calça e colocar o leite da seringa que ele gruda. Então, era assim que utilizava. 
Porque o seringueiro não tinha a possibilidade pra comprar a manutenção da vida 
dele, né? (...) Era toda coladinha, mesmo que casco de jabuti, toda remendadinha 
assim, sabe? Hoje, o que que acontece: evoluiu tanto a seringa que você faz a 
roupa da seringa pra vender. Então, lá para fora (...) o pessoal compra pra fazer 
roupa, jaqueta da seringa, né? Então, foi reduzido, aqui em Maguari, foi produzida 
essas roupas, foi mandado pra fora, né? Que é uma coisa que deu muito certo. E 
(...) aquela borracha sintética que faz (...) aqueles casacos (...) as blusas. É utilizado 
a borracha da seringa para fazer isso, lá no exterior. Então, é uma coisa de muito 
valor e, na verdade, (...) ele é pouco valorizada (PEDRO PANTOJA, 2011).

5.2.14. Função e uso da marca 

Apresentei um mural com imagens de diferentes exemplos de marcas de artesana-

tos produzidas com materiais da floresta como o látex, a madeira e diversas fibras, 

além de marcas de instituições ambientais da região. Também abordei a importância 

da logomarca representar a empresa e o produto por meio do seu símbolo. Diante 

dos exemplos de outras marcas relacionadas à realidade da Comunidade de Jama-

raquá, foram elencados diversos aspectos relevantes à marca, sua função e seu uso: 

Símbolo que representa alguma coisa (produto, empresa, instituição, etc.); iden-
tifica os produtos e a sua origem; diferencia o produto da concorrência; é uma 
representação visual que vai trazer informações, por meio da sua imagem, sobre o 
produto, a comunidade, a região, a Amazônia, etc. […] A marca é uma conexão 
simbólica e afetiva, de preferência associada a situações agradáveis e prazerosas. 
Quando se compra um produto, adquirimos junto com ele uma série de valores que 
“fisgam” nosso desejo. O consumo mundial hoje é baseado nos desejos. Então, 
um produto que vem da Amazônia, pode ser associado à preservação do planeta, 
à conservação da vida, à valorização de recursos naturais, da biodiversidade, e aos 
povos tradicionais, ao exótico. A marca apresenta a possibilidade de os produtos 
serem apreciados, reconhecidos e ocuparem um lugar seguro na memória dos 
consumidores. [..] As marcas podem ser do tipo “guarda-chuva”, ou seja, conter 
várias linhas de produtos: artesanato em látex, biojoias, óleos […] (PEREZ, 2004).

5.2.15. O processo participativo

Em seguida três painéis foram apresentados no quadro com as seguintes pergun-

tas: O que é marca para você? O que a marca vai representar? Qual o nome que 

você imagina para essa marca? Como você deseja essa marca? O que a marca 

deve transmitir?

Foram, então, distribuídas tiras de papéis coloridos e hidrocor para que cada 

um escrevesse suas respectivas respostas para, em seguida, serem coladas todas 

elas no mural com as perguntas. O objetivo dessa atividade era expor a ideia de 
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cada participante para no final ser discutido, agrupado e classificado por temas que 

expressassem o desejo coletivo (Figuras 96 e 97).

Na oficina para criação participativa da marca, a sensibilização foi promovida 

através da atividade com a técnica conhecida como frotagem, que consiste em 

colocar uma folha de papel sobre uma superfície áspera, que contém alguma 

textura, e esfregá-la, pressionando-a com um bastão de giz de cera, por exemplo, 

para que a textura apareça na folha (Figura 98). Esse método dialoga com a ex-

periência da oficina “Vestígios da Natureza”, feita em 2007, permitindo uma re-

leitura interpretativa e lúdica de detalhes que, pelo contato cotidiano, lhes passa-

riam despercebidos. Foi solicitado ao grupo também que desenhassem imagens 

relacionadas aos símbolos que gostariam que aparecesse na marca (Figura 99).

Com essa relação produtiva, promoveu-se o envolvimento de sentimentos por 

empatia, conservando a diversidade biológica, sociocultural e tecnológica. Isso se 

dá quando o designer privilegia a multiplicidade das práticas locais, estimulando as 

atividades existentes e suas matérias-primas de acordo com o potencial dos recur-

sos naturais (MANZINI, 2008). 

No meio da tarde, deu-se início à atividade que levaria à construção coletiva de 

uma marca com os vestígios da floresta. Os participantes, orientados em coletar 

galhos, folhas, cipós e outros materiais semelhantes, seguiram em direção à mata.

Inspirada no trabalho do designer gráfico Stefan Seigmeister93, a atividade se 

centrou em formar o nome Jamaraquá a partir dos elementos coletados (Figura 

100). Cada etapa dessa atividade foi devidamente fotografada para que esses ar-

quivos fossem trabalhados posteriormente por mim.

No dia seguinte (21/07/2011), a oficina de marca foi finalizada. O grupo ainda 

elencou mais alguns nomes elegendo para a marca: Jamaraquá Cultura e Jamara-

téx. Essas propostas deveriam ser adotadas na produção dos três estudos a serem 

desenvolvidos para futura aprovação do grupo.

Também houve, nesse período, uma primeira oficina para aprendizagem das 

técnicas necessárias para preparar o látex para processos de moldagem. Conforme 

a ideia do projeto inicial, essa técnica seria introduzida na comunidade para ampliar 

o leque de possibilidades dos artesãos.

Com essa documentação em mãos, ao voltar para São Paulo, iniciei o processo 

93 Mais informações disponíveis em: <http://www.sagmeisterwalsh.com/work/P24>.
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COMO VOCÊ DESEJA ESSA MARCA?

•  Desejo que melhore.

•  Melhoria da qualidade do produto.

•  Desejo que essa marca represente 
nosso produto.

•  Desejo que seja a semente da seringa 
que represente nosso produto.

DESEJO COLETIVO

Que melhore a qualidade do produto 
e represente todos os produtos 
desenvolvidos pela comunidade.

O QUE É A MARCA PARA VOCÊ? O QUE ELA REPRESENTA?

•  Semente.

•  Desenho.

•  Representa o seu projeto e sua comunidade.

•  Marca látex.

•  Marca é uma coisa para todas as pessoas.

•  A marca vai representar nossa comunidade e o produto.

•  A marca é a identificação de um produto.

•  A marca é a identidade de um produto.

•  A marca é uma coisa utilizada para representar a natureza onde convivemos,  
ela vai representar a arte de Jamaraquá.

DESEJO COLETIVO

Identificação de um produto que representa a comunidade e todos os artesanatos 
desenvolvidos nela.

Figura 97 - Os resultados obtidos com essa atividade: os desejos coletivos para a criação de uma marca 
expressos pelo grupo da comunidade de Jamaraquá

Figura 96 - Painel com os resultados da dinâmica para discutir o que a marca iria representar e que 
valores deveriam estar contidos no seu conceito
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Figura 98 - Desenhos 
produzidos pelo grupo 
na atividade com a 
técnica de frotagem, 
para obter texturas  
de elementos da 
realidade local
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Figura 99 - Desenhos 
produzidos pelo 
grupo com imagens 
relacionadas aos 
símbolos que gostariam 
que aparecessem na 
marca

SERINGUEIRAS E SEUS CORTES

SERINGUEIRAS E SEUS CORTES

SEMENTES SERINGUEIRA

ÁRVORE

UNIÃO, COMUNIDADE
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Figura 100 - Atividade 
na qual uma marca com 
o nome da comunidade 
foi construído pelo 
grupo com galhos, 
folhas, cipós, cactos 
e outros vestígios da 
natureza local. Uma 
curiosidade em relação 
a essa marca é que, 
segundo os moradores 
de Jamaraquá, o nome 
dessa comunidade teria 
origem em um cacto 
que cresce na região, 
chamado “Jamaracuru”, 
que foi trazido nesse dia 
para compor a criação 
coletiva
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de criação da marca. Analisei os desejos coletivos e a proposta do nome da marca 

criado pela comunidade: JAMARAQUÁ CULTURA pareceu ser a mais representa-

tiva, por incorporar o nome da comunidade. No entanto, esse nome não deixava 

claro que a marca deveria ser associada ao comércio de produto artesanais, pois 

a palavra “cultura” expressa muitas coisas, mas tende a ser associada a atividades 

culturais, como música, dança, teatro. Além disso, considerei a possibilidade de 

agregar valor à marca pela identificação da localidade geográfica e, no caso de 

Jamaraquá, o fato de ser uma comunidade produtora de artesanato e artefatos em 

látex, nas margens do Rio Tapajós, com potencial para o ecoturismo, é um diferen-

cial que poderia ser incorporado à marca. 

A partir dessa análise foi feita uma nova proposta de nome para a assinatura da 

marca: JAMARAQUÁ – Artesanato e Cultura do Tapajós. 

O nome “Jamaraquá” entrou como nome principal, e seu complemento, como 

uma assinatura descritiva do nome da marca. Essa proposta foi apresentada e jus-

tificada ao grupo na oficina realizada em fevereiro de 2012. Todos os presentes 

concordaram e aprovaram a inclusão das duas palavras ao nome da marca.

Foi explicado ao grupo que o processo de criação da marca foi subsidiado pelas 

informações geradas e pelo material produzido durante a oficina de criação partici-

pativa. Das dinâmicas e dos desenhos realizados pela comunidade, foram extraídos 

oito grupos temáticos que nortearam as atividades de criação das marcas e das 

peças gráficas. Os grupos temáticos são: seringueira e seu corte, copo para a coleta 

do látex, árvore, folhas, semente da seringueira, união e comunidade, cultura local 

e textura de palha (Figuras 98 e 99).

A seguir foram apresentadas quatro propostas de marcas, embasadas em referên-

cias da cultura e meio ambiente locais (Figuras 101 a 104). Cada uma das marcas foi 

criada estruturada a partir de um painel semântico gerado nas oficinas. Foi explicado 

ao grupo que o painel era uma construção de referências com as quais foram traba-

lhadas as imagens das marcas.Todos assistiram com atenção. Alguns se identificaram 

com a primeira marca, que foi construída coletivamente na oficina, mas não se senti-

ram seguros para escolhê-la imediatamente sem fazer uma reflexão. No dia seguinte, 

o grupo foi reunido para rever todas as marcas, os valores que se sobressaíam em 

cada uma e escolher a versão definitiva. Houve uma votação muito disputada entre 

as marcas 2 e 4. Os homens preferiam a 4 e as mulheres preferiam a 2, que continha 

também imagem de sementes, matéria-prima com a qual fazem as biojoias. Como 

as mulheres estavam em maioria, a marca 2 venceu por um voto.
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Ainda conversamos sobre as informações que deveriam constar na etiqueta 

bilíngue e nas placas. Com o material produzido na oficina de criação participativa 

também foram feitos estudos para as sacolas em papel kraft e etiquetas para os 

produtos (Figura 105). 

Depois de mostrar as seis propostas de sacolas, percebi que ficaram entusiasma-

dos e simpatizaram muito com a parede feita de palha (Figura 105). No entanto, 

ainda havia certa indecisão. Justificaram que gostariam de poder contar com várias 

opções. Em seguida, foi apresentado um estudo preliminar da etiqueta, com o ob-

jetivo de discutir o tipo de informação que será colocado nessa peça.

O processo foi concluído entre os meses de março e maio de 2012, conforme 

imagens nas próximas páginas. Um manual de aplicação da marca foi entregue, 

juntamente com todos os arquivos, para a coordenadora da ONG (Figura 106). 

Figura 101 - Marca 1. Com o nome da comunidade, criada pelo grupo na dinâmica apresentada na figura 
100, com os vestígios da natureza e da produção local. Essa marca foi ajustada apenas em alguns 
detalhes, como a espessura das hastes das letras “J” e “M”, para torná-la mais visível
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Figura 102 - Marca 2. 
Contempla os grupos 
temáticos que englobam 
a seringueira, suas 
folhas e suas sementes. 
A imagem das folhas em 
trios foi trabalhada com 
uma textura que remete 
ao corte do tronco da 
seringueira. As sementes 
remetem às biojoias 
feitas pelas artesãs da 
comunidade. O texto, em 
forma ondulada, remete 
ao rio Tapajós, e casa, à 
cultura local

Figura 103 - Marca 3. 
Incorpora silhuetas que 
representam elementos 
da biodiversidade local: 
aves, águas e macaco

Figura 104 - Marca 
4. O logo simboliza a 
seringueira, com seus 
cortes para a extração 
do látex, representado 
pela gota que escorre 
pelo tronco. Em uma 
das versões dessa 
marca, dos cortes 
saem linhas onduladas 
que representam as 
águas do rio Tapajós, 
característica marcante 
como identificação 
geográfica da 
comunidade
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Figura 105 - Estudos 
feitos para as sacolas 
em papel kraft e 
etiquetas para os 
produtos. 

Figura 106 - Manual com 
a marca e sua aplicação 
nas diferentes peças 
gráficas: etiquetas, 
folheto, sacolas e 
placas de sinalização da 
comunidade e de seus 
produtos e serviços
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5.2.16. Oficina de cortes e furos 

Esta atividade, que também fez parte do projeto para o edital da BR-163, foi reali-

zada nos dias 8 e 9 de fevereiro de 2012. Seu objetivo era introduzir técnicas e fer-

ramentas que permitissem explorar novas possibilidades na confecção de artefatos 

em borracha, através de cortes e furos. Para tanto, trouxe comigo, na bagagem de 

São Paulo, vazadores, que são ferramentas utilizadas para fazer furos em produtos 

de couro, com diversos formatos de cortes. Junto com eles também trouxe um mar-

telo e tábua de plástico, destinados especialmente para a atividade de perfuração. 

Participaram inicialmente dessa atividade cinco artesãs: Iranice, Rosenilda, Lurdes, 

Isânia e Rosivane. O processo de criação de luminárias com cúpulas em borracha 

– proposta feita por mim durante a oficina de julho de 2011, e bem acolhida pelo 

grupo – teve a participação de Pedro Pantoja e Donildo na confeção das estruturas. 

Nessa oficina, trabalhou-se com as seguintes propostas: 

1. Explorar a possibilidade de se obter diferentes grafismos na mantas através da 

sua perfuração (Figura 108);

2. Criar variações no processo de encadernação, utilizando os furos para amarrar 

a capa ao miolo dos cadernos (Figura 109);

3. Explorar novas possibilidades de fechamento das mantas de borracha FSA (Fi-

gura 110);

4. Criar protótipos de luminárias a partir da forma cônica, que permite diferentes 

combinações (Figura 112) e aproveitar as possibilidades de perfuração, para se 

obter diferentes efeitos na passagem da luz pelos orifícios.

Ainda fez parte do trabalho explorar a criatividade individual na pesquisa de 

Figura 107 - 
Apresentação da 
proposta da oficina, 
em fevereiro de 2012. 
Exemplos de superfícies 
perfuradas para se  
obter diferentes efeitos 
na passagem da luz 
pelos orifícios
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Figura 108 - Diferentes 
grafismos na mantas 
através da sua 
perfuração

Figura 109 - Variações 
nas possibilidades 
de encadernação, 
utilizando os furos para 
amarrar a capa ao miolo 
dos cadernos

Figura 110 - Novas 
possibilidades de 
fechamento das mantas 
de borracha FSA

Figura 111 - Processo 
de produção de cúpulas 
cônicas para as 
luminárias
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novas linguagens visuais. Embora o grupo tenha demonstrado novamente suas ha-

bilidades manuais e capacidade inventiva, diferentemente das oficinas anteriores, as 

atividades transcorreram em clima de tensão. O cancelamento brusco da oficina de 

moldes, que era uma parte importante do projeto inicial, gerou frustração e decep-

ção, não só em mim, que havia dedicado vários meses à preparação dessa atividade, 

e fomentou uma certa insegurança no grupo de artesãs. Uma das primeiras pergun-

tas a me surpreender ao iniciar a oficina é se eu tinha certeza se aqueles produtos 

que iríamos desenvolver seriam facilmente comercializáveis. Ao que eu respondi 

que não era possível dar garantias, mas que acreditava que o desenvolvimento de 

linguagens visuais diferenciadas poderiam aumentar o seu potencial de venda.

O programa previsto inicialmente para cinco dias de oficina foi modificado pou-

cos dias antes da minha viagem para Santarém, com a redução das atividades 

propostas, o que me levou a reprogramar o tempo de duração da oficina para uma 

noite e dois dias. 

Na primeira noite (dia 7 de fevereiro de 2012), aproveitei o horário que pudesse 

reunir o maior número possível de pessoas da comunidade para projetar a apresen-

tação dos estudos de marca e das propostas previstas para essa oficina. Estavam pre-

sentes cerca de 15 pessoas da comunidade. Nessa noite deu-se início ao processo de 

escolha de uma das quatro marcas que eu havia desenvolvido em São Paulo a partir 

das dinâmica feitas com o grupo em julho de 2011, conforme relato no item acima. 

No segundo e terceiro dia, trabalhou-se nas atividades planejadas para essa oficina.

Observei, como nas experiências anteriores, muita criatividade na experimen-

tação das possibilidades trazidas pelas ferramentas. Além das propostas sugeridas 

por mim, surgiram outras ideias de produtos interessantes para o contexto local, 

como a embalagem com alça, para conter o vidro de óleo de andiroba (Figura 113). 

A partir das experimentações, também surgiu uma nova técnica que batizamos de 

“marchetaria em borracha”, que consiste na inclusão de pedaços de borracha de 

cores diferentes nos buracos feitos com os vazadores (Figura 114).

Nessa oficina, foram produzidos diversos cadernos com capas e encaderna-

ções diferenciadas (Figura 115) e alguns protótipos de luminárias (Figura 112) para 

serem aperfeiçoados. 

As artesãs perceberam também que os pequenos círculos, gotas e outras for-

mas cortadas com os vazadores poderiam ser utilizados nos colares feitos com as 

sementes locais. Passado um ano da data da oficina, constatei que as novas técni-

cas foram absorvidas e empregadas em diversos artefatos (Figura 116).
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Figura 112 - Protótipos 
de luminárias a partir da 
forma cônica

Figura 113 - A ideia  
da perfuração das 
mantas inspirou uma 
das artesãs a criar  
uma embalagem para 
óleo de Andiroba
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Figura 114 - Técnica que batizamos de “marchetaria em borracha”, que consiste na inclusão de pedaços de borracha de cores 
diferentes nos buracos feitos com os vazadores

Figura 115 - Cadernos com capas e encadernações diferenciadas produzidos na oficina



5. EXPERIÊNCIAS COM A BORRACHA NA FLORESTA NACIONAL DO TAPAJÓS |   196

Figura 116 - Artefatos 
produzidos um ano 
após a oficina de cortes 
e furos. As técnicas 
foram absorvidas e 
empregadas em novos 
artefatos 
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5.2.17. Produção em escala?

A aliança da ONG BCDE com o Lateq/UnB, feita por minha recomendação, foi 

implementada, o que permitiu o fornecimento de um novo lote de química vulca-

nizante por dois anos. Por outro lado, essa aliança também introduziu, sem prévio 

conhecimento das consultoras, um novo produto na comunidade que não estava 

previsto no projeto original: folha de Defumação Líquida (FDL), que consiste em 

lâminas de borracha na cor natural, destinadas à industria de solas de sapato e 

pneus. Conforme relatório de campo, nesse processo, o látex recebe uma substân-

cia coagulante e fungicida (Folpan), mas não é vulcanizado94. 

Durante a capacitação de Jamaraquá pelo Projeto Tecbor/LATEQ/UnB, em 2004, 

a comunidade pôde escolher entre as duas tecnologias. Na ocasião, porém, os par-

ticipantes escolheram trabalhar com o Tecbor/FSA, pois o quilo era mais lucrativo, 

R$ 5,50 o quilo, enquanto o quilo do Tecbor/FDL era de R$ 3,50. 

A representante do Lateq/UnB atraiu o interesse do grupo presente na ocasião 

de sua visita à comunidade, em setembro de 2011, ao afirmar que este material 

tem escala de produção (em toneladas) garantida. Citou as vendas da cooperativa 

de seringueiros de Assis Brasil, no Acre, como atestado da viabilidade econômica 

do produto (MEDEIROS, 2011), embora de fato esse mercado ainda deveria ser 

construído, no que diz respeito à Comunidade de Jamaraquá. Apesar de o DFL 

ser uma proposta interessante, pois substitui o cernambi (látex duro coagulado 

com tucupi, cujo processamento e cheiro forte desagrada aos seringueiros), o que 

estava em jogo nesse projeto era a expansão do mercado local já existente. Um 

produto amazônico de mercado incerto, destinado à indústria de solas de sapato 

no Sul do país, e vendida na França95, é uma iniciativa “sustentável” pelo menos 

questionável do ponto de vista do consumo de energia, se pensarmos na quan-

tidade de combustível necessária para esse transporte. Por outro lado, organizar 

uma comunidade pequena para a produção de artefatos em larga escala não é 

uma tarefa fácil nem a curto prazo (Figura 117).

94 Segundo a consultora Vanda Ferreira, técnica do LATEQ/UnB, essa tecnologia beneficia o látex em mantas 
de borracha que posteriormente serão trituradas ao serem utilizadas na indústria de sola de sapato e pneu. Mais 
informações em <http:// www.lateq.unb.br/projetotecbor2.html>; <http://www.veja.fr/>; <http://www.oalto-
acre.com/index.php/brasil/9083-empresa-francesa-compra-borracha-do-municipio-de-assis-brasil.html; http://
www.lateq.unb.br/Fotos/Assis%20Brasil/index.html>.

95 Mais informações em <http://project.veja-store.com/en/caoutchouc/. >ou <http://www.seringueira.com/
borracha-acreana-e-utilizada-em-sapato-organico-na-franca/>.

Figura 117 - Imagens 
do site da empresa de 
calçados Veja. A empresa 
utiliza mantas de Tecbor 
FDL que compra de 
comunidades no Acre 
para a fabricação de 
solas de tênis. Esses 
calçados são exportados 
para a França e vendidos 
na lojas da Veja. Mais 
informações em < http://
project.veja-store.com/>
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A ideia trazida pela representante do projeto Tecbor fascinou algumas pessoas na 

comunidade, que chegaram a questionar a permanência do grupo de artesãs no gal-

pão onde se produzia a borracha (MEDEIROS, 2011). Apesar da prévia experiência com 

o Tecbor/FSA, ainda era necessário estruturar a cadeia produtiva do Tecbor/FDL para 

que este pudesse ser comercializado em grande escala, já que nessa comunidade são 

poucas as pessoas a se ocuparem da extração do látex e da produção das mantas. O 

mesmo vale para as relações comerciais, que ainda necessitavam ser construídas com 

o futuro mercado. Também não foram consideradas outras questões relativas aos pos-

síveis impactos que uma produção em grande escala poderia gerar na comunidade. 

5.2.18. O valor agregado em artefatos com a borracha

A relação entre o custo e o benefício do Tecbor/FDL, destinado à indústria, se compa-

rado ao valor dos artefatos criados e vendidos localmente a partir do FSA, é bem infe-

rior. O quilo do Tecbor/FDL era, no início de 2011, R$ 5,50. Com um quilo é possível 

fazer cerca de três mantas de borracha, o que resultava em um valor de R$ 2,00, no 

máximo, por manta. A manta de Tecbor/FSA, nesse momento, era vendida a R$ 5,00 a 

unidade (valor que um dos produtores, Djalma Lopes, vendia dentro da comunidade). 

Com uma manta, era possível fazer quatro capas de caderno. Cada caderno custava 

entre R$ 10,00 e R$15,00, o que gerava valores entre R$ 40,00 e R$ 50,00 por manta, 

quando convertida em produto. Mesmo descontando o custo do papel, que é baixo, a 

diferença continua muito grande: uma manta de FSA convertida em produto gera um 

rendimento 20 vezes maior que uma manta de FDL (infográfico Figura 118). 

Os dois mercados podem coexistir, mas conforme as observações em campo, é 

necessário estruturar cautelosamente as ações que visam introduzir novas técnicas 

de beneficiamento. No caso desse projeto, o grupo de Jamaraquá ficou no meio de 

duas visões muito diferentes, o que acabou causando alguns problemas na relação 

que Thais e eu mantínhamos com a comunidade. 

Após a finalização do Projeto BR-163, em conversa telefônica com Pedro Pan-

toja, em julho de 2013, fui informada que as mantas de FDL estavam sendo produ-

zidas apenas por encomenda, enquanto as mantas de FSA eram responsáveis pela 

maior parte das vendas de produtos de borracha em Jamaraquá. Na sua maioria, 

eram vendidas internamente ao grupo que produzia artesanato. 

Em visita à comunidade de Jamaraquá em julho de 2013, fui informada que o 

valor de uma manta do Tecbor/FSA era de R$ 18,00, enquanto o quilo do Tecbor/

FDL era R$ 9,00 (R$ 3,00 a manta). 
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5.2.19. Resultado e dificuldades das experiências no Projeto Br-163

A experiência relatada no item anterior ilustra um processo de oportunidades per-

didas, ausência de diálogo e falta de sinergia. 

Além disso, ilustra diferentes abordagens e a influência das relações de poder 

entre as instituições mediadoras sobre as ações idealizadas no projeto. Se para 

mim, enquanto designer, o foco estava no desenvolvimento da técnica que permi-

tiria gerar valor agregado nos produtos locais, tanto para a representante da ONG, 

quanto para a representante do LATEQ/Unb, o foco estava na produção em escala 

e no desejo de criar outros vínculos com a comunidade. Nesse contexto, as relações 

de poder se tornaram mais explícitas e mais visíveis, com suas próprias táticas e 

estratégias, que consistiam, entre outras, na ausência de diálogo e falta de sinergia. 

Pode-se dizer que o projeto não foi bem estruturado por todos os envolvidos e 

Figura 118 - Infográfico 
com o valor agregado 
do quilo do látex quando 
convertido em mantas 
de Tecbor/FDL e em 
mantas de Tecbor/FSA, 
que depois é convertido 
em cadernos

1 litro de látex = R$ 2,00 3 mantas de borracha FSA = R$ 15,00 (R$ 5,00 cada) 12 cadernos = R$ 120,00 a R$ 150,00

1 KG DE LÁTEX CONVERTIDO EM MANTAS VULCANIZADAS (FSA)

1 litro de látex = R$ 2,00 3 mantas de borracha FDL = R$ 9,00 (R$ 3,00 cada)

1 KG DE LÁTEX CONVERTIDO EM MANTAS COAGULADAS PARA SEREM REAPROVEITADAS NA INDÚSTRIA (FDL)

Observação: valores referentes ao ano de 2011

Observação: valores referentes ao ano de 2011
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não houve o devido alinhamento quanto aos objetivos das intervenções de design 

planejadas e a equipe de gestão da ONG. O projeto ocorreu de forma conflituosa, 

com a ausência de um diálogo produtivo. Tudo isso, somado à exclusão das consul-

toras de diversas etapas cruciais do desenvolvimento do projeto, conduziu as ações 

e seus objetivos para um caminho diferente do previsto, prejudicando as relações 

de confiança e simpatia que tínhamos conquistado junto à comunidade. 

Trouxe-me, no entanto, a percepção dos desafios que envolvem a atividade do 

designer com enfoque na valorização da sociobiodiversidade, que irei abordar mais 

detalhadamente nas conclusões desse relato.

Até aquele momento, as relações de mediação com a comunidade tinham sido 

feitas pela ONG Saúde e Alegria (na primeira oficina) e por Thais Helena Medeiros (nas 

três primeiras oficinas)96, que já tinham uma longa relação com a comunidade. O que 

não impedia, no entanto, que eu tivesse uma relação direta com o grupo de artesãos. 

Nesse último projeto, dada a complexidade da proposta, que não envolvia ape-

nas ações no âmbito do design97, a relação passou a ser intermediada por outros 

profissionais, como a equipe da ONG BCDE. E com eles, outras visões de produtos 

foram trazidas para a comunidade, como as propostas para criação de acessórios, 

braceletes, enfeites de tearas, imãs de geladeira em forma de botos e borboletas e 

chaveiros em forma de galinhas e muiraquitãs, com Tecbor/FSA costurado (Figura 

119). Essas sugestões vieram de uma equipe composta de sociólogos, biólogos e 

engenheiros florestais, que não nos consultaram quanto à sua adequação à con-

cepção original do projeto, ao processo metodológico utilizados por nós. Os dife-

rentes pontos de vista e a ausência de transparência nas relações geraram muita 

tensão e uma atmosfera de desconfiança mútua.

Por outro lado, as experiências com as novas ferramentas e técnicas foram bem 

absorvidas pela comunidade, que passou a aplicá-las em diversos produtos, além 

das capas e cadernos. Nos meses sucessivos, foram criados outros produtos, como 

os pequenos tapetes de borracha com variados desenhos feitos com a perfuração 

das mantas. Os pedaços de borracha extraídos dos furos, por sua vez, passaram 

96 As oficinas realizadas com o grupo de artesãs(ãos) de Jamaraquá foram em outubro de 2007 (em Maguari), 
em fevereiro de 2010, em julho de 2011 e em fevereiro de 2012. Essas duas últimas já faziam parte do projeto 
“Apoio ao extrativismo e à produção artesanal do látex da seringueira na Comunidade Jamaraquá-Flona do 
Tapajós–Belterra (PA)-Território Baixo Amazonas”.

97 O projeto também previa outras ações nas áreas de engenharia florestal e das ciências sociais, como o 
inventário social e o mapeamento do seringal e da sua produtividade.
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Figura 119 - Outros 
produtos e acabamentos 
que não estavam 
previstas no projeto 
inicial com o Tecbor/FSA 
costurado
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a ser utilizados nos colares com sementes na linha de biojoias, o que também re-

sultou em um produto inovador, que permite o aproveitamento total do material, 

minimizando os resíduos do processo de produção (Figura 116). 

Algumas experiências com cúpulas para luminárias também começaram a ser 

desenvolvidas. Parte dos objetos criados fora das oficinas, pela equipe da ONG, 

também teve sua produção continuada, como chaveiros com muiraquitãs e colares 

com flores de borracha. 

Ações previstas, tais como a introdução de química vulcanizante e técnicas 

para trabalhar com o látex líquido em moldes, não puderam ser realizadas plena-

mente e questões relevantes ao planejamento da ação não foram tratadas com 

o devido cuidado por todos os envolvidos no projeto. Tal postura resultou no 

desinteresse do grupo que trabalha com o látex – segundo os relatos da coorde-

nadora da ONG – em desenvolver localmente o processo de pré-vulcanização do 

látex líquido. Segundo a coordenadora, o grupo havia desistido dessa atividade 

por considerar o processo muito complexo e longo, uma vez que é necessário o 

cozimento do látex por 2 horas98. 

É interessante observar que o processo total de preparo das mantas de tecbor/

FSA, por necessitar de várias passagens da borracha na calandra, demora bem mais 

que duas horas99. 

Com todos esses contratempos, essa atividade foi cancelada, porém me surpre-

endi quando as artesãs solicitaram a inclusão dessa técnica durante a oficina de 

cortes e furos. 

Observei que, na região, poucas pessoas têm o conhecimento de fato da dis-

tinção entre as diferentes técnicas locais utilizadas para se trabalhar com o látex. 

Houve falta de compreensão quanto às possibilidades que os diferentes proces-

98 O processo de pré-vulcanização do látex líquido foi orientado por um químico consultor, especialista em 
látex, em São Paulo. O responsável pelo Projeto Tecbor no Laboratório de Tecnologia Química da UnB foi con-
sultado para apoiar a inserção dessa técnica na comunidade, em e-mail enviado por mim em conjunto com o 
grupo envolvido com a borracha, durante oficina em Jamaraquá em julho de 2011, mas não houve resposta 
quanto a essa solicitação. 

99 Conforme depoimentos do grupo que trabalhava na confecção da mantas de FSA em 2010, o processo 
total de confecção de 10 mantas de FSA demorava cerca de dois dias. Para tanto, era necessário coletar 5 litros 
de látex, o que demorava de 3 a 4 horas. Depois era necessário utilizar diversas horas na confecção das mantas. 
O processo consistia em: coar o látex e despejá-lo em bandejas. Para cada litro de látex adicionava-se 2 litros 
de água, 60 ml de ácido, 10 ml de vulcanizante e os pigmentos escolhidos para tonalizar a borracha. Depois, 
misturava-se bem e deixava-se secar nas bandejas por um dia. No dia seguinte, o material esponjoso resultante 
desse processo era passado várias vezes entre duas calandras, com o objetivo de afinar a manta de borracha e 
de retirar todo o excesso de água do material. Quando a manta estava bem fina, era levada para secar por um 
período de cinco a sete dias em varal área coberta.
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sos poderiam trazer, mostrando a necessidade de se construir processos de comuni-

cação mais efetivos entre todos os envolvidos no projeto na fase do planejamento. 

Outro aspecto relevante que observei a partir dessa experiência é que, se existe o 

pressuposto de fomentar a economia local a partir do uso do látex, seria conveniente 

ampliar os conhecimentos dos seringueiros e de seus familiares quanto a diferentes 

aspectos relativos ao uso artesanal desse material. Existe um conhecimento local 

quanto ao modo tradicional de extração do látex, mas a população desconhece os 

processos e componentes químicos necessários para a estabilização da borracha. 

Se a proposta de valorizar a biodiversidade é também um instrumento para trazer 

prosperidade para as populações locais, nada mais justo do que levar conhecimentos 

mais específicos sobre esses materiais e processos. Trata-se também de uma questão 

de direito, pois o produtor deve dominar os seus instrumentos de produção.

Quanto ao processo de criação de marca e de peças gráficas, ao voltar à comu-

nidade no final de julho de 2012, percebi que outra marca tinha sido criada. Fui 

informada pelas artesãs que o grupo tinha decidido utilizar a outra marca. Nela, 

havia um símbolo utilizando o “J”, inicial do nome da comunidade, espelhado. 

Linguagem visual parecida com os “brasões” de antigamente. A imagem do sím-

bolo foi construída a partir de dois troncos, com cortes de sangria de seringueiras, 

cortados em determinado ponto. A curva do “J” era feita com raízes, o que de fato 

não ocorre com as raízes da seringueira (Figura 120). Depois de tantas dinâmicas 

discutindo sobre o valor da floresta em pé, estranhei que essa imagem apresen-

tasse duas árvores cortadas. Apesar de as atividades terem gerado uma rica docu-

mentação, que resultou em quatro estudos de marca, dos quais um foi escolhido 

através do voto dos participantes locais, sem que houvesse qualquer explicação, a 

coordenadora da ONG BCDE encomendou e contratou uma marca para um profis-

sional de Santarém, sem levar em conta nenhum dos resultados obtidos na oficina. 

Diante desse resultado, restaram algumas questões: 

Se boa parte dos resultados dos processos participativos não foi utilizada na 

marca, por que o grupo aceitou participar da oficina? O que esperavam e o que 

buscavam? Por que aceitaram tão prontamente a outra marca, “esquecendo-se” 

de todo o trabalho da oficina e da marca escolhida? Na nova marca restou apenas 

o nome definido no início. Mas as sementes, por exemplo, que eram tão significa-

tivas para as artesãs, não foram utilizadas. 

Como o grupo usa essa atenção que os profissionais lhes dedicam, que proveito 

tiram dela? É preciso considerar que os artesãos não são passivos nessa relação 

Figura 120 - Marca 
utilizada atualmente 
na comunidade de 
Jamaraquá 
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e que não se submetem simplesmente, a não ser quando eles têm interesse ou 

imaginam que seus interesses estão sendo mais bem atendidos. É preciso pensar, 

finalmente, que essa relação não é uma via de mão única, onde um submete e o 

outro é submetido. Há poder dos dois lados, inclusive o poder de se submeter.

Nesse sentido, é importante considerar que a atuação do designer, em si-

tuações como essas, depende diretamente das forças que estão em jogo. Ou 

seja, ao que parece, o grupo acompanha quem supostamente está protegendo 

seus interesses, no caso, a instituição mediadora. Se por algum motivo, essas 

instituições não acompanharem o processo do designer, as ações são fadadas 

ao insucesso. Dessa forma, é recomendável muita atenção à gestão das ações 

que envolvam o design. 

5.2.20. Como definir o que produzir?

Uma das questões que coloco em discussão é sobre o novo tipo de produção local 

de artefatos com a borracha, isto é, quais os critérios que estão sendo utilizados 

para a construção de uma identidade de produtos florestais sustentáveis. O exem-

plo da marca, relatado acima, mostra com clareza visões diferentes para a constru-

ção de uma imagem que retrate a identidade da comunidade. 

Ao mesmo tempo, se a identidade local é um processo de construção cultural 

e histórico (BONSIEPE, 2012), quais valores e critérios podem ser adotados para 

nortear essa produção? 

E quais produtos seriam adequados para fomentar a cadeia de valor da borracha, 

gerando benefícios para o maior número de pessoas? No caso da borracha, o valor 

dessa produção está associado ao valor da floresta em pé, enquanto recurso natural 

a ser preservado, mas também está associado à habilidade das pessoas locais em rea-

lizar essa transformação. Refere-se, portanto, aos valores intangíveis inerentes a esse 

processo artesanal, à imagem que este artefato emana por meio de sua linguagem 

visual e seus vínculos com o local da produção. Nesse contexto, este valor também é 

construído pelas associações geradas entre o artefato e seu território de origem. Um 

produto em borracha vendido em uma loja no centro de São Paulo irá despertar o 

mesmo fascínio que um produto vendido por seus produtores na floresta? 

E os aspectos funcionais do artefato, são relevantes nesse contexto?

Até que ponto imãs “de geladeira” colados em silhuetas de bichinhos feitos em 

borracha podem ser considerados objetos adequados para serem produzidos no terri-

tório de uma floresta classificada como Unidade de Conservação de Uso Sustentável? 
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A estranheza causada por esse objeto pode ser relacionada aos aspectos funcio-

nais ou ao imã propriamente dito? 

O fato de ser um produto barato e portanto fácil de comercializar já seria um bom 

argumento para implementar a sua produção nessa comunidade? Por outro lado, 

seria correto deixar ao mercado a possibilidade de aceitar ou rejeitar este produto?

O processo de desenvolvimento local da Floresta Nacional do Tapajós envolve a 

construção de parâmetros para o que vem a ser “sustentável”, que ainda não estão 

delimitados com clareza. 

Quais são as vocações do território e quais valores podem a ele ser associados 

para trazer prosperidade para os habitantes locais mantendo a floresta protegida? 

Quem define esses valores e limites? O mercado, as políticas públicas ou os 

atores locais?

Como conciliar o que é mais rentável, com a necessidade de gerar sustentabili-

dade em uma Unidade de Conservação de Uso Sustentável?

5.2.21. Planejamento

Observou-se, com o desdobramento do Projeto da BR-163, que não houve a aten-

ção necessária quanto a diversos aspectos na fase de planejamento. Muitas das 

ações pensadas inicialmente para o projeto na Comunidade de Jamaraquá pode-

riam ter sido implementadas com maior facilidade com a promoção de um alinha-

mento conceitual entre os participantes: comunidade, designer e ONG.

Alguns pontos que poderiam suscitar diferentes visões e conflitos mereciam ser 

observados com maior rigor durante a formatação e o planejamento do projeto, 

tal como elencado abaixo:

a) Necessidade de implantar um sistema de comunicação eficiente, na fase do 

planejamento, entre todos os participantes ou envolvidos no projeto (designer, 

instituição mediadora, instituições de apoio, grupo envolvido da comunidade), 

a fim de tentar conseguir um alinhamento conceitual e o entendimento do 

projeto, focando nos objetivos e nos meios de atingi-los de forma sustentável.

b) Observar se a proposta da ação é coerente com os valores associados ao terri-

tório. Definir parâmetros que reforcem os vínculos com a sustentabilidade.

c) Definir o público-alvo e quais as características do mercado ao qual se destina 

a ação (local e/ou externo). Direcionar a produção para o mercado escolhido e 

avaliar os impactos gerados pela circulação de mercadorias. 

d) Definir como se dará a gestão das ações de design antecipadamente para evitar 
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ruídos com todos os envolvidos durante o desenvolvimento do projeto. Para que 

a ação seja eficiente, é recomendável que o designer participe dos processos de 

gestão, o que envolve a definição do problema que se quer resolver, as ações 

necessárias para soluções com perspectivas duradouras e sustentáveis, e a co-

municação dos valores envolvidos na produção ou serviço com o mercado.

e) Definir quais objetivos se quer alcançar a curto e longo prazos, lembrando que 

os a curto prazo dizem respeito à estruturação da produção ou serviço para um 

mercado acessível inicialmente; enquanto os objetivos de longo prazo são rela-

cionados à consolidação e manutenção das atividades de forma sustentável. Ou 

seja, que gerem menor quantidade de impactos e resíduos e não dependam de 

terceiros para viabilizar a produção e comercialização de seus produtos e serviços.

f) O design é uma atividade criativa que tem por objetivo estabelecer múltiplas qua-

lidades dos objetos, processos e serviços, necessários para proporcionar trocas 

econômicas e culturais (ICSID, 2012). Portanto, a busca por soluções inovadoras 

é um fator que pode ser destinado a promover a sustentabilidade, reduzindo os 

impactos gerados na produção e no consumo e visando a abertura de mercados. 

Fomenta-se a inovação para aumentar a competitividade ou para trazer novas so-

luções a determinado problema. Nesse sentido, é importante observar se o projeto 

é inovador, ou seja, se acrescenta novas combinações a um sistema de produção e 

se estas são coerentes com o contexto local e com o mercado ao qual se destina.

5.2.22. Os diferentes mercados

Questões relacionadas ao planejamento são responsáveis por parte dos problemas 

ligados à gestão deste último projeto. Mas resulta, também, que alguns objetivos e 

percepções que poderiam ser óbvios para os participantes do projeto, na realidade 

eram bem diferentes e provocaram conflitos ao longo de todo o processo. 

Como implementar um projeto envolvendo diferentes partes que têm, cada 

uma delas, objetivos e percepções diferentes das ações? 

Se o interesse tanto da ONG quanto dos responsáveis pelas propostas de design 

era fortalecer a comunidade, os meios para atingir esse objetivo partiram de pers-

pectivas bem diferentes. O projeto inicial era direcionado para o fortalecimento das 

tecnologias e produtos já consolidados localmente, e direcionado ao mercado do tu-

rismo local. A metodologia proposta era baseada no desenvolvimento de técnicas e 

de linguagens visuais, que pudessem representar um diferencial para a produção, pro-

curando soluções inovadoras, em relação a outros produtos existentes no mercado. 
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Muitas das iniciativas incentivadas pela ONG prospectavam mercados externos 

e incluiam a introdução de uma novo material intermediário, o Tecbor/DFL, que 

dependia ainda da organização da sua produção e da construção de seu mercado. 

Apesar das possibilidades criativas do grupo de artesãos da Comunidade de Jama-

raquá, já demonstradas em ocasiões anteriores, a coordenadora da ONG BCDE se 

referiu, no dia da apresentação dos resultados do projeto100, à venda do Tecbor/

FSA para uma rede de designers do Sudeste, representada ali por dois colares das 

designers Flavia Amadeo e Juliana Bertolini (Figuras 121 a 123). Embora não se 

tenha conhecimento no Sudeste de um mercado consolidado para produtos com 

o Tecbor/FSA, esse direcionamento ressalta uma visão que não investe no potencial 

da economia criativa local, mas credita as expectativas de sucesso a designers ex-

ternos; diferentemente da produção de Jamaraquá, que já tem um mercado con-

solidado na própria comunidade e loja no local. A perspectiva de venda do Tecbor/

FSA para os mercados do Sul do país pode até vir a existir algum dia, mas hoje ela 

se constitui em venda de peças isoladas que não chegam a caracterizar uma produ-

ção consistente. O que se observa são designers que compram um material de uma 

comunidade da Amazônia, fazem uma intervenção com ele, e utilizam esse fato 

em seus sites e etiquetas como “marketing verde sustentável” para seus produtos.

100  Os resultados dos projetos realizados para o edital da BR-163 foram apresentados em auditório na Univer-
sidade Federal do Oeste do Pará em 31 julho de 2013.

Figura 122 - Colares 
criados e produzidos 
com Tecbor/FSA pela 
designer Juliana 
Bertolini, em São 
Paulo. Fonte: <www.
julianabertolini.com>

Figura 121 - Colares 
e pulseiras criados e 
produzidos com Tecbor/
FSA pela designer Flavia 
Amadeo, em Brasília.
Fonte: <www.
flaviaamadeu.com/>

Figura 123 - Artefatos exibidos no dia da apresentação dos resultados do Projeto BR-163. Foram 
apresentados no Auditório da Universidade Federal do Oeste do Pará em 31 julho de 2013. Os artefatos 
em primeiro plano são feitos por designers de outras regiões do Brasil, com com Tecbor/FSA e não foram 
desenvolvidos para esse projeto 
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Designers também podem contribuir para a prosperidade de comunidades da Ama-

zônia, de forma mais efetiva, por meio do incentivo à produção criativa local. Pequenas 

ações nesse sentido têm um grande potencial de expansão, como demonstram as ex-

periências em campo. Além disso, o fomento de atividades que estimulem o potencial 

criativo de comunidades pode gerar melhores rendimentos para a população local.

O exemplo dos sapatos e sandálias criados por um artesão em Assis Brasil, no 

Acre, a partir de experiências com a tecnologia Tecbor/FSA (Figura 124) e vencedor 

do prêmio de artesanato da instituição A Casa101 em 2013, reforça esta tese. Esse 

artesão, conhecido como “Dr. Borracha”, inventou uma nova técnica de se traba-

lhar com tiras do Tecbor/FSA ainda molhado, criando grandes variações de sandálias 

e sapatos com diferentes tiras coloridas, facilmente comercializáveis em lojas de 

produtos étnicos em São Paulo. Até o final de 2013, segundo informações de Carlo 

Buzolin (informação pessoal)102, proprietário da loja Feira Moderna, que vende essas 

sandálias, a demanda desse produto era bem maior do que a oferta. 

A sazonalidade da seringueira e a falta de estoque para se trabalhar no período 

da estiagem estão entre os fatores que limitam a produção em escala. O mesmo 

problema é enfrentado na produção das mantas em Jamaraquá. Apesar desses pro-

blemas, pode-se observar que o valor agregado dessas sandálias e sapatos produzi-

dos em Assis Brasil, no Acre, e vendidos a cerca de R$ 90,00 na loja em São Paulo, 

é muito superior ao custo de uma manta FSA da borracha, que hoje é de R$ 18,00.

101  Mais informações disponíveis em: <http://www.acasa.org.br/>.

102  Informação fornecida por Carlo Buzolin a Fernanda Sarmento em junho de 2013.

Figura 124 - Sapatos e 
sandálias criados por 
artesão em Assis  
Brasil, conhecido como 
“Dr. Borracha”
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5.3. PERSPECTIVAS PARA A PRODUÇÃO LOCAL DA BORRACHA

A inserção de outras tecnologias para vulcanizar ou coagular a borracha gerou 

novas possibilidades de uso desse material e fomentou novas atividades em áreas 

florestais. A necessidade de desenvolvimento da produção, bem como a existência 

de mercado local no setor do turismo, aproximou designers desse contexto. 

As famílias de seringueiros passaram a se ocupar de novas atividades, além da 

extração do látex, gerando mudanças, ainda em pequena escala, na estrutura da 

cadeia produtiva da borracha, apontando para novos modelos de economia florestal.

Nos infográficos abaixo (Figura 125) é possível comparar a produção da bor-

racha direcionada para a indústria de pneus, chamada de cernambi ou CVP (Cer-

nambi Virgem Prensado), com a borracha beneficiada localmente (Figuras 126 e 

127), através dos processos que permitem a produção de lâminas de borracha 

coagulada (FDL - sem vulcanizantes) e vulcanizadas (FSA). 

A borracha vulcanizada localmente é o processo que permite a maior diversifi-

cação da cadeia produtiva da borracha, bem como o maior valor agregado. 

As mantas de borracha coaguladas (FDL), por sua vez, não podem ser utilizadas 

para a fabricação de artefatos no local. Possuem, no entanto, maior valor agregado 

que a borracha prensada (cernambi) por não conterem impurezas, não necessi-

tando de outros processos intermediários de beneficiamento, podendo ser vendidas 

para indústrias de artefatos de borracha (SAMONEK, 2006).

A cadeia produtiva linear, aberta e unidirecional, típica da produção extrativista 

da borracha, não pode ser considerada um sistema produtivo sustentável, principal-

mente pela grande quantidade de resíduos gerados, sendo constituída das seguin-

tes etapas: extração do látex, produção da borracha dura coagulada, processamento 

ATUAL CADEIA PRODUTIVA DA BORRACHA: ESQUEMA LINEAR UNIDIRECIONAL

EXTRAÇÃO 
DO LÁTEX

CVP 
(cernambi 
virgem 
prensado 
- borracha 
coagulada)

INDÚSTRIA DE 
PNEUS  
(borracha natural 
+ borracha 
sintética + aço)

INDÚSTRIA DE 
BENEFICIAMENTO

USO  
(pneus de 
e outros 
veículos)

RESÍDUOS 
SÓLIDOS

Figura 125 - Esquema 
linear unidirecional 
da cadeia produtiva 
da borracha para fins 
industriais
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TECBOR/FSA VULCANIZADA

SISTEMA PRODUTIVO CIRCULAR COM  
CIRCUITO FECHADO

DESAFIOS (#) E OPORTUNIDADES (>)

#  Dependência de química vulcanizante.

>  Agrega valor à borracha na floresta.

>  Aumenta a cadeia produtiva da borracha.

>  Produção de artefatos locais consolidada.

>  Aumento dos rendimentos.

>  Qualificação profissional das famílias.

>  Existência de mercado local.

>  Baixo consumo de energia em todo ciclo 
de vida.

1 KG DE LÁTEX = 3 MANTAS DE BORRACHA 
TECBOR/FSA VULCANIZADA 
1 KG CONVERTIDO EM PRODUTO = R$ 50,00

EXTRAÇÃO DO LÁTEX

DECOMPOSIÇÃO 
(TERRA)

REUSO DOS RESÍDUOS

PRODUÇÃO
ARTEFATOS 
LOCALMENTE

LÂMINA DE
BORRACHA
VULCANIZADA
TECBOR/FSA

USO

BORRACHA
VULCANIZADA
PRODUÇÃO 
LOCAL

EXTENSÃO DO CICLO DE VIDA DA BORRACHA: INCLUSÃO SOCIAL SUSTENTÁVEL

TECBOR/FDL COAGULADO

#  Dependência de química coagulante.

#  Necessidade de organizar a produção em escala.

#  Dependência de agentes externos para 
comercialização.

#  Alto consumo de energia em todo o ciclo de vida.

>  Agrega valor à borracha na floresta.

>  Aumenta a cadeia produtiva da borracha.

>  Pequeno aumento dos rendimentos.

1 KG DE LÁTEX = 3 MANTAS DE BORRACHA 
TECBOR/FDL COAGULADA, NÃO VULCANIZADA 
1 KG DESTINADO À INDUSTRIA SAPATOS = R$ 9,00

EXTRAÇÃO DO LÁTEXDECOMPOSIÇÃO 
OU RECICLO?*

LÂMINA DE
BORRACHA NÃO
VULCANIZADA
TECBOR/FDL

TRANSPORTE
PARA A FRANÇA  

E VENDA EM
LOJAS

TRANSPORTE 
PARA A 
INDÚSTRIA 
DE SOLA DE 
SAPATOS NO SUL 
DO PAÍS
(VEJA SHOES)

CONFECÇÃO  
DE TÊNIS PARA
EXPORTAÇÃO

USO
BORRACHA
VULCANIZADA
PRODUÇÃO 
LOCAL

SISTEMA PRODUTIVO CIRCULAR COM 
CIRCUITO FECHADO?

DESAFIOS (#) E OPORTUNIDADES (>)

* Por ausência de informação quanto aos componentes do produto, não é 
possível avaliar as possibilidades de decomposição ou reciclo

Figura 126 - Cadeia produtiva da borracha beneficiada 
localmente para a produção de mantas de borracha 
vulcanizadas (FSA)

Figura 127 - Cadeia produtiva da borracha beneficiada 
localmente para a produção de mantas de borracha coagulada 
(FDL), sem vulcanizantes, destinadas à indústria
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na indústria de pneus103, uso (consumo) e geração de resíduos sólidos. Além disso, 

nesse processo, a venda da borracha tem baixo valor agregado (Figura 125).

Já a inserção de novas tecnologias para vulcanização local da borracha (Figura 

126), que resultam nas mantas FSA, permite a extensão do seu ciclo de vida e gera 

processos sustentáveis de inclusão social. Essa produção se manifesta de forma 

circular, abrindo novas etapas na cadeia de valor desse produto, permitindo maior 

geração de renda para a população local e a criação de produtos que podem de-

compor-se em contato com o solo em alguns anos. 

As mantas destinadas à indústria (FDL) permitem obter maior valor agregado, 

mas não proporcionam as mesmas oportunidades de inclusão social que as mantas 

vulcanizadas (Figura 127).

A questão da vulcanização, oxidação e do tempo de decomposição da borra-

cha em função das possíveis aplicações merece estudos aprofundados por outros 

pesquisadores. 

As experiências em campo sugerem que o melhor caminho para o fortaleci-

mento da produção de borracha da comunidade pesquisada na Floresta Nacio-

nal do Tapajós está na formação integrada, focada na instrução. Proporcionando 

acesso a diferentes conhecimentos, técnicas e linguagens visuais para se trabalhar 

com o látex, matéria-prima fartamente disponível no local. 

Os mercados mudam constantemente em função dos mais variados fatores e 

os projetos financiados acabam. Portanto, não é conveniente estruturar a pro-

dução local unicamente em iniciativas que dependam de instituições mediadoras 

externas, tanto para viabilizar insumos para a produção, quanto para realizar a 

comercialização. Uma comunidade com insumos disponíveis e conhecimento de 

múltiplas técnicas de trabalho em látex pode ser capaz de se adequar às diferen-

tes oportunidades e oscilações do mercado, dispondo de instrumentos, técnicas e 

linguagens para propor produtos e soluções inovadoras. O incentivo à produção 

e venda de artefatos localmente representa uma fonte alternativa de geração de 

103 Segundo o site do Compromisso Empresarial para Reciclagem (Cempre), a maioria dos pneus que não serve 
mais para o uso é queimada como combustível alternativo nas indústrias de cimento (cerca de 64% do total). 
Esse processo, no entanto, libera muitos gases tóxicos. Os pneus podem ser reciclados, mas isso exigem alguns 
processos complexos por terem, em sua composição, outros materiais, como a borracha sintética, derivada do 
petroleo, aço e tecido. Nos últimos anos algumas técnicas de reciclagem de pneus vêm sendo desenvolvidas, 
permitindo o reaproveitamento da borracha em outros produtos ou através da sua trituração para uso em as-
faltos ou misturados ao concreto. Estima-se que 36% dos pneus reutilizados estão sendo reciclados por esses 
processos. Mais informações disponíveis em: <http://www.cempre.org.br/ft_pneus.php>.
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renda dos grupos envolvidos com a extração do látex, inclusive nos períodos em 

que não é possível realizar a extração.

Em Jamaraquá, assim como em toda a Floresta Nacional do Tapajós, além da 

atividade de extração e comércio do látex, outras atividades produtivas podem 

coexistir, possibilitando o surgimento de uma rede de troca de matérias-primas, 

produtos, renda e conhecimentos, na qual uma atividade pode ser estímulo para o 

desenvolvimento de outra. A produção de artefatos em látex pode ser vendida para 

o mercado do ecoturismo. Além disso, os próprios artefatos, ao serem utilizados 

em ambientes na própria comunidade, contribuem para sinalizar a existência da 

produção criativa do local. 

Por outro lado, o grupo de artesãos, cujos produtos têm maior valor agregado, 

passa a consumir as mantas de borracha e o látex, fruto da atividade extrativista, 

para produzir seus artefatos. Dessa forma, abre-se mercado para um número maior 

de pessoas da comunidade e da região trabalharem nessas atividades, fomentando 

também a ampliação da cadeia de valor da borracha. 

Dessa maneira, o fortalecimento da cadeira de valor gera o fortalecimento da 

cadeia produtiva. O design se constitui, então, como uma importante ferramenta 

projetual para a agregação de valores em diversas etapas do processo produtivo.

A experimentação de novas linguagens visuais em artefatos de borracha pode 

atuar como mola propulsora de processos de inovação. Essas afirmações são a base 

da economia criativa104, que se constitui numa dinâmica de valorização, proteção 

e promoção da diversidade de expressões culturais. Conforme definição, “os seto-

res criativos são aqueles cujas atividades produtivas têm como processo principal 

um ato criativo gerador de um produto, bem ou serviço, cuja dimensão simbólica 

é determinante de seu valor” o que resulta em “produção de riqueza cultural, 

econômica e social” (MINC, p. 22, 2012). No entanto, o que distingue a economia 

criativa de outros setores são os processos de criação e produção e não os produtos 

gerados ou a propriedade intelectual do bem ou serviço criativo (MINC 2012). 

104 A economia criativa engloba atividades cujos resultados são fruto da imaginação dos indivíduos explo-
rando seu valor econômico. Pode ser definida como processos que envolvam criação, produção e distribuição de 
produtos e serviços, usando o conhecimento, a criatividade e o capital intelectual como principais recursos pro-
dutivos. Engloba diversos setores: gastronomia, arquitetura, publicidade, design, artes, antiguidades, artesanato, 
moda, cinema e vídeo, televisão, editoração e publicações, artes cênicas, rádio, softwares de lazer e música. 
Howkins, 2001. Disponível em:< http://pt.wikipedia.org/wiki/Economia_criativa>. Acesso em: 5 dez. 2013.
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5.3.1. O design

Como se sabe, para que as estratégias de design sejam eficientes, é necessário o envol-

vimento tanto do profissional responsável por essa área, como do grupo social para o 

qual se destina a ação, em todas as etapas que dizem respeito ao diagnóstico, plane-

jamento e gestão das intervenções. Além disso, a transparência na comunicação entre 

todos os participantes, visando ao alinhamento conceitual quanto aos objetivos e os 

meios para atingi-los, é uma ferramenta fundamental para o êxito das ações. 

Nesse contexto, é importante definir com muita clareza o público ao qual as ações 

se destinam, visto que os valores culturais variam entre as pessoas, dependendo de 

fatores como meio ambiente, educação, habilidades pessoais e ocupação profissional 

(FRASCARA, 2004). 

A definição do público que se quer atingir está diretamente conectada com a 

definição do problema que se quer resolver. No caso da Floresta Nacional do Tapajós, 

se a ideia é traçar um percurso de desenvolvimento social fortalecendo as relações 

que envolvem a dimensão local, sem depender de mercados distantes e aportes 

externos, o indicado é trabalhar inicialmente com o público que circula na região, o 

que envolve principalmente turistas, cientistas e pesquisadores, além de moradores 

da região. Isso não significa restringir demandas externas, mas indica a conveniência 

de priorizar o mercado local existente. 

O aprimoramento das técnicas produtivas, bem como a divulgação de novos pro-

dutos florestais no mercado, envolve atividades do âmbito de atuação dos designers. 

Isso pode ser observado com maior clareza, por exemplo, em alguns produtos, em-

balagens e sistemas de comunicação da empresa Natura. Percebe-se nessas peças a 

ênfase na comunicação da relação entre o homem e o meio ambiente (Figura 128). 

As campanhas da linha Ekos de cosméticos ilustram como o valor da sociobiodiver-

sidade é utilizado para afetar comportamentos. Nelas se vendem produtos de perfu-

maria e cosméticos, mas os valores que estão sendo comunicados dizem respeito às 

qualidades do bem-estar, obtidos por meio de sua associação com a sociobiodiver-

sidade amazônica. Essa postura é muito diferente de outras empresas do setor, que 

associam seus produtos a modelos de beleza ou juventude. A percepção da Natura 

de que os conceitos valorizados pela sociedade estão mudando, e a proposta de 

relacioná-los à biodiversidade, entendida como forma de manutenção da vida, nos 

indica consideráveis alterações nesse sistema de atribuição de valores simbólicos. A 

forma como esta empresa relaciona o conceito de bem-estar ao contexto amazônico 

mostra caminhos que podem ser explorados pelos habitantes das florestas nacionais.

Figura 128 - 
Campanhas da linha 
Ekos de cosméticos 
ressaltam o valor da 
sociobiodiversidade
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

1. O conhecimento do valor da biodiversidade, bem como a sua difusão na socie-

dade brasileira, pode ser considerado a válvula propulsora do atual processo de 

organização territorial e desenvolvimento social na Amazônia. 

Foi motivado, entre outros fatores, pelo valor estratégico dos recursos naturais 

desse território, permitindo que nas últimas décadas houvesse a intensificação do 

processo de inclusão social nessa região. 

Com essa recente mudança de cenário no contexto das florestas públicas de uso 

sustentável da Amazônia, abriram-se novas perspectivas para as populações que 

vivem nessas áreas. O reconhecimento da capacidade dessas populações de usu-

fruírem os recursos florestais locais de forma sustentável trouxe consigo a possibili-

dade de desenvolver processos produtivos e serviços que se enquadrem dentro desse 

marco. Ao mesmo tempo e na mesma medida em que se constituem como um meio 

de promoção da melhoria da qualidade de vida dos povos extrativistas, são consi-

derados como uma estratégia para proteger essas áreas do desmatamento ilegal.

Como apresentado no capítulo 1, existem fortes vínculos entre biodiversidade, 

populações tradicionais e conservação do meio ambiente. Tendo isso em conta, 

é possível afirmar que os conhecimentos de populações tradicionais da Amazô-

nia sobre a biodiversidade, somados à pesquisa científica, podem gerar soluções 

inovadoras em benefício tanto da sociedade local, como da sociedade brasileira 

em geral, a partir de uma perspectiva que priorize as diversas formas de manejar 

nossos recursos naturais, sem destruir o equilíbrio dos ecossistemas.

Ainda mais: a extensão do território amazônico e a importância estratégica que 

assume numa perspectiva global criam a a necessidade de garantir e desenvolver, 

na esfera local, condições não apenas políticas e econômicas, mas também sociais 

e ambientais, de modo a possibilitar a construção de modelos sustentáveis que 

atendam às demandas da região e do país. Daí ter-se buscado, nas últimas décadas, 

encontrar modelos de produtividade para as áreas florestais, sem destruir, contudo, 

a cultura extrativista praticada pelos habitantes da região. Essa cultura, destinada à 

subsistência, é considerada por muitos como um modelo sustentável de exploração 

dos recursos naturais. Trata-se, então, de desenvolver formas alternativas para a 

geração de renda que não extrapolem o equilíbrio dos ecossistemas locais. Nesse 

sentido, a manutenção dos recursos culturais e ambientais desses povos é 

tão importante quanto o potencial de lucratividade dos empreendimentos. 
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2. Diversas políticas e programas públicos têm sido criados para fomentar a econo-

mia florestal, porém pouca ênfase tem sido dada às estratégias para agregar valor a 

esta produção, de modo a criar nichos diferenciados de mercado. É nesse cenário, 

portanto, que se insere o design com enfoque na valorização da sociobiodiver-

sidade, tendo por objetivo articular critérios de sustentabilidade com ações para 

fortalecer o território, a fim de trazer benefícios a seus habitantes.

O estudo de diferentes estratégias para dar visibilidade a conhecimen-

tos e práticas de populações tradicionais, possibilitando a otimização e 

ampliação de seus efeitos, constitui, portanto, uma meta relevante para a 

sustentabilidade. Fomentando, dessa forma, modelos de economia florestal que 

não sejam baseados exclusivamente na extração de matérias-primas.

De acordo com o panorama apresentado no capítulo 3, especialistas de diversas 

áreas estão voltados para esse estudo, procurando dar seus aportes para a cons-

trução de uma visão estratégica voltada para a prosperidade de comunidades da 

Amazônia e para a manutenção da biodiversidade local. No caso específico dos de-

signers, seria interessante focalizar nas qualidades de materiais, objetos, processos, 

serviços e sistemas de comunicação que possibilitem a valorização desse território, 

bem como de seu capital natural e cultural.

Nesse sentido, o design direcionado para a sociobiodiversidade segue a abor-

dagem centrada no ser humano, fomentando uma cultura projetual, cujo espectro 

de atuação vai muito além das atividades industriais, focando principalmente nos 

recursos básicos dos quais dependemos para a nossa qualidade de vida. 

Se a preocupação central do design como ferramenta projetual é com o que 

pode ser criado ou comunicado para beneficiar o ser humano, sua esfera de ação, 

nesse contexto amazônico, tem de incluir, necessariamente, o planejamento de 

estratégias que contribuam para a valorização e manutenção do patrimônio natural 

e cultural da região. É por isso que o trabalho na esfera simbólica tem um grande 

potencial, visto que, como seres pertencentes a uma determinada cultura, somos 

habituados a reagir a partir da percepção do que as coisas significam para nós. 

Dessa forma, em contextos de valorização da sociobiodiversidade, a trans-

missão de valores simbólicos é fundamental, os quais são concretizados nas 

relações dos produtos com os mercados.

3. A borracha extraída das seringueiras é um material renovável e reciclável que, 

pelas suas características, permite inúmeras possibilidades de uso. Como se cons-
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tatou nesta tese (ver especialmente o capítulo 4), diversos aspectos sociais e am-

bientais confirmam a importância estratégica da manutenção das atividades dos 

seringueiros no contexto da economia florestal.

O extrativismo do látex na Amazônia para fins industriais é, de uma forma 

geral, uma das possibilidades para geração de renda da população. No entanto, 

as maiores taxas de produtividade são provenientes dos seringais de cultivo em 

outras regiões do Brasil que, por isso mesmo, têm maior capacidade para atender 

às demandas industriais. Resta, portanto, considerar outras possibilidades para a 

produção da borracha amazônica, através da difusão de conhecimentos e práticas 

que permitam diferentes possibilidades de uso desse material na esfera local. Como 

visto nos capítulos 2 e 5, a relocalização de processos produtivos é uma excelente 

estratégia para promover a sustentabilidade.

Os artefatos produzidos em látex pelos habitantes das florestas, para suprir suas 

necessidades, mostram a versatilidade de usos para os quais a borracha era desti-

nada. Tradicionalmente, se utilizava a borracha pelas suas propriedades como a mol-

dabilidade, a capacidade de flutuação e de vedação, a impermeabilidade, a proteção 

para o corpo (calçados), a elasticidade e a amarração de materiais. Sabe-se, também, 

que as populações pré-colombianas conheciam substâncias que serviam para esta-

bilizar a borracha com insumos vindos de outras plantas nativas. Isso permite que 

novos processos de vulcanização sejam investigados a partir do uso de materiais dis-

poníveis na região. Assim, a possibilidade de criar uma produção local de substâncias 

vulcanizantes seria uma iniciativa importante para garantir a autonomia de muitas 

comunidades que pretendem desenvolver artefatos em látex. A regionalização da 

produção da borracha para suprir necessidades de infraestrutura locais representaria, 

também, um grande avanço na perspectiva da sustentabilidade.

A borracha faz parte da história da Floresta Nacional do Tapajós, que é farta-

mente povoada por seringueiras. Diversos motivos, porém, fazem com que esse 

seringal não seja tão produtivo quanto os das áreas dedicadas à heveicultura. 

Por outro lado, conforme constatado na experiência com a empresa Couro Ve-

getal da Amazônia, o valor simbólico suscitado pelas qualidades socioambientais 

de iniciativas envolvendo a borracha de origem amazônica representa um grande 

diferencial para as produções locais, o que colabora para agregar valor a diferentes 

produtos. Ou seja, mais do que a alta produtividade, é o contexto local que 

sugere experimentações que envolvam novas qualidades na produção de 

artefatos por comunidades locais.
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4. A percepção da escassez dos recursos naturais no planeta, disseminada de ma-

neira mais intensa a partir dos anos 1990, intensifica o financiamento de projetos, 

como os que possibilitaram a inserção de novas tecnologias para vulcanizar ou 

coagular a borracha. Esses projetos, por sua vez, geraram novas possibilidades de 

uso desse material e fomentaram, ao mesmo tempo, novas atividades em áreas flo-

restais. A necessidade de desenvolvimento da produção, bem como a existência de 

mercado local no setor do turismo, em particular na Floresta Nacional do Tapajós, 

aproximou designers desse contexto. 

Portanto, o desenvolvimento de novas possibilidades de uso de produtos flo-

restais, se apresenta-se como tendência. Essas possibilidades, no entanto, trazem 

descontinuidades sistêmicas na estrutura social existente. Dessa forma, os proces-

sos em curso nesse território indicam a necessidade de estudos cujas abordagens 

digam respeito ao modelo de desenvolvimento pretendido, aos mercados, à sus-

tentabilidade dos projetos e à autonomia das comunidades que vivem nessa área.

As inovações que privilegiam aspectos socioambientais requerem dos projetistas 

a capacidade de dar suporte aos grupos envolvidos, no sentido de elaborar con-

juntamente técnicas e valores que possibilitem soluções inovadoras e sustentáveis. 

Considerando a função estratégica do design, é necessário focar as pesquisas nas 

problemáticas que estão na base dos desafios da atualidade. Não se trata simples-

mente de promover a redução do uso de materiais, um dos princípios do design 

para a sutentabilidade, mas também de promover a utilização de recursos renová-

veis, de materiais reinseríveis no ciclo produtivo e recicláveis.

As famílias de seringueiros passaram a se ocupar de novas atividades além da ex-

tração do látex, o que gerou mudanças, ainda que em pequena escala, na estrutura da 

cadeia produtiva da borracha, apontando para novos modelos de economia florestal. 

A pesquisa em campo mostrou exemplos nos quais a cadeia produtiva linear, 

aberta e unidirecional, típica da produção extrativista da borracha destinada à 

indústria, foi substituída por um modelo de produção circular destinada ao con-

sumo local, a partir da implantação de novas tecnologias para vulcanização local 

da borracha. Esse modelo, permite a extensão do ciclo de vida da borra-

cha no contexto local e abre novas possibilidades de inclusão social, o 

que leva também à ampliação da cadeia produtiva da borracha, conforme 

apresentado nas Figuras 125, 126 e 127. Nesse modelo, a borracha tratada 

de maneira adequada pode ser reciclada em inúmeras aplicações ou se 

decompor em contato com o solo em alguns anos. 
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5. O trabalho de campo confirmou que o design, como ferramenta para fortalecer 

a cadeia de valor, também fomenta a expansão da cadeia produtiva local. 

Por outro lado, as tecnologias para beneficiamento local da borracha podem 

ser consideradas processos de inovação social, por gerarem mudanças no com-

portamento e na cultura local. Tais inovações, na verdade, ainda estão se con-

figurando, de modo que algumas lacunas ainda podem ser detectadas nesse 

processo, tais como a dependência de terceiros para o fornecimento de insumos 

necessários à produção e a carência de maiores conhecimentos quanto aos pro-

cessos de produção artesanal. 

Essas inovações sociais podem ser otimizadas por meio de sistemas 

habilitantes, ou seja, por meio do suporte de designers para a produção 

de artefatos, para a comunicação com os mercados, e inclusive, tal como 

asseguram Manzini (2008) e Thackara (2008), na construção de cenários 

de sustentabilidade que explorem outras dimensões de localidade. Tam-

bém é possível considerar, pelas características desse material, sua uti-

lização em outras aplicações locais, como no setor fluvial, ou associado 

à coleta de resíduos.

6. As experiências em campo demonstram que o fomento de atividades que valo-

rizem a produção criativa local e o desenvolvimento de projetos que propiciem a 

ampliação da cadeia de valores de produtos florestais têm um grande potencial de 

expansão, podendo gerar mais rendimentos para a população local. Tais experiências, 

baseadas na formação de competências da população local, se adequam à visão, 

como a de Sen (2004), que considera o desenvolvimento como um processo de 

ampliação da capacidade dos indivíduos fazerem escolhas, o que pressupõe maior 

atenção aos aspectos educacionais básicos. Requerem, no entanto, muita atenção 

nas fases de planejamento e implantação, uma vez que escolhas erradas podem 

comprometer a autonomia da produção e gerar impactos negativos do ponto de 

vista socioambiental. Ou seja, aspectos relativos à sustentabilidade, que incluem a 

dimensão social, ambiental e econômica, devem ser analisados com muita cautela.

Também é necessário considerar a diversidade de valores e de experiências da 

população local em relação à cultura e as experiências do designer, para que mo-

delos inovadores possam ter continuidade ao longo do tempo.

A Floresta Nacional do Tapajós, como Unidade de Conservação de Uso 

Sustentável, pressupõe o desenvolvimento de atividades a partir de re-
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cursos florestais que propiciem a inclusão social e possam ser exercidas 

de forma sustentável. Portanto, o fomento de novas aplicações com a 

borracha, bem como a produção local de artefatos, pode ser considerado 

como iniciativas adequadas aos objetivos relacionados à sustentabilidade 

da área preservada.
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