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Resumo. Neste artigo, se pretende apresentar características sobre a relação 
entre sustentabilidade e design participativo, através de suas práticas e 
contribuições. No primeiro aporte, se expõe o percurso histórico e conceitual 
sobre a sustentabilidade e o design participativo, seguido pelas abordagens a 
respeito das percepções e contribuições práticas entre os campos. Neste contexto 
as visões sobre o EcoDesign e Design Sustentável são envolvidas, a partir das 
reflexões literárias a respeito dos temas. O artigo teórico se concentra em reunir 
teorias e apresentar suas concepções a respeito das práticas sustentáveis, 
inseridas nos processos de design participativo. Por fim se discute qual o 
posicionamento do design, frente a essas interpelações, caracterizando os 
alcances e limites dos processos projetuais, bem como os atores inseridos neste 
processo. 
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1 Apresentação 

Contextualizar práticas sustentáveis por meio das práticas do design participativo se 
mostra um conteúdo de relevância, para se perceber as contribuições inerentes a esses processos. 
Logo, esse artigo pretende se debruçar neste aspecto, objetivando apresentar abordagens 
teóricas, históricas e conceituais, sobre sustentabilidade e design participativo, posicionando as 
práticas envolvidas e os agentes inseridos no contexto, além de demonstrar um desenvolvimento 
reflexivo das articulações, presentes nas relações entre os diferentes atores desse processo. 

Estudiosos do design, como Thackara (2008), Manzini; Vezzoli (2011), Gaudio; Oliveira; 
Franzato (2014), entre outros, ressaltam a importância do ambiente e do ser humano que, 
inserido nos contextos sociais, deve ser levado em consideração, participando dos processos, das 
decisões, das escolhas, favorecendo a inclusão socioeconômica, o bem-estar e o desenvolvimento 
sustentável. 

Portanto, este artigo trabalha tópicos referentes às percepções de práticas sustentáveis e o 
seu desenvolvimento nas ações do design participativo, as abordagens inseridas nos contextos e o 



 

posicionamento do design em meio a esse debate. Na primeira seção é apresentada uma 
contextualização histórica e conceitual a respeito da sustentabilidade e seu percurso, 
demonstrado através de uma breve descrição, os encontros, eventos e documentos, elaborados e 
realizados, com o foco nas reflexões sobre a sustentabilidade, em uma ordem global, além da 
importância significativa da compreensão desse tema, frente aos desafios por hora identificados. 

Na seção seguinte o tema do design participativo é apresentado. Ressalta-se, igualmente, 
seu caráter histórico e conceitual, oferecendo a compreensão de aspectos referentes à sua 
atuação e a importância desse entendimento, imerso nos possíveis cenários em que o design 
pretende atuar, levando em consideração outros agentes no desenvolvimento do trabalho, 
potencializando as ações projetuais. Na terceira seção é elaborado um percurso teórico sobre o 
espaço onde se percebe as práticas sustentáveis nas práticas do design participativo, 
estabelecendo formas de atuação e buscando situar abordagens sobre duas, das dimensões da 
sustentabilidade, a ambiental e a social, além de trazer reflexões do design para a inovação social. 

Na seção que encerra o aporte teórico aqui pretendido, reflete-se sobre o posicionamento 
do design e seu agente, inserido no contexto da participação, enfocando seu real objetivo nesse 
processo.  Além de favorecer o protagonismo de todos os envolvidos nos processos participativos, 
sejam eles especializados ou não. 

2 O Contextual entre Sustentabilidade e Design Participativo 

A contextualização se apresenta como um conjunto de abordagens histórico-conceituais. 
Primeiramente é exibido um breve conjunto de realizações no âmbito global (Quadro 1), que se 
propuseram a debater o tema da sustentabilidade, bem como os desdobramentos dessas 
reflexões, gerado por teorias e práticas, observadas ao longo das experiências apreendidas. O 
design participativo é evidenciado, através das reflexões propostas pela literatura que discutem os 
aspectos, alcances e limites da participação. 

2.1 Contextualização dos Percursos Histórico-Conceitual: A Sustentabilidade 

Inicialmente, o pensamento a respeito da sustentabilidade, surgiu como tema no ano de 
1972, na Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, realizado em Estocolmo, 
capital da Suécia. Neste evento se estabeleceu uma agenda ambiental, pautada na promoção do 
estabelecimento de uma cultura, mundial e política, a respeito da ecologia, havendo ainda um 
convite oficial para a incubação de um novo modelo econômico e civilizatório a ser empregado 
pelos países. Esse fato é considerado um marco histórico das discussões a respeito da 
sustentabilidade. No entanto em anos precedentes, já aconteciam outras conferências que 
germinaram a visão sustentável. A Conferência Científica das Organizações das Nações Unidas - 
ONU sobre Conservação e Utilização de Recursos (1949) nos Estados Unidos e a Conferência sobre 
a Biosfera (1968) em Paris, são exemplos. 

Ainda traçando um panorama histórico, cabe destacar que nos seguintes anos, houve um 
crescimento das reflexões a respeito da temática sustentável, surgindo significações e debates, 
sobre o tema em questão, a partir de congressos e eventos que facilitariam a difusão do 
conhecimento crescente. Encontros, como a Estratégia Mundial para a Conservação (1980), o 
documento “Nosso Futuro Comum” (1987), o Protocolo de Kyoto (1997), o Fórum Econômico 
Mundial (1999), a reunião da Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável (2002), a 
Convenção das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (2015) e as Conferências, das Nações 
Unidas (1992) a Eco-92, e sobre o Desenvolvimento Sustentável o Rio+20 (2012), as duas últimas  
ocorridas no Rio de Janeiro, perpetuaram as ponderações sobre contextos da chamada “Economia 
Verde”, Erradicação da Pobreza no mundo e o Desenvolvimento Sustentável (GUIMARÃES, 2014). 

 



 

Quadro 1 – Percurso Histórico dos Eventos com Temática sobre Sustentabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos esses eventos e os que ainda emergem, congregam a importância de debater a 
sustentabilidade, efetivando a preservação dos espaços ambientais e dos recursos, além de 
garantir a perpetuação das riquezas, para gerações futuras. A efervescência dessas discussões é 
também importante, para que a sustentabilidade ganhe ainda mais sustento, pois essa temática 
possui grandes contrastes, sendo por vezes atacado e defendido na literatura, por conseguinte, no 
universo científico e fora dele. A concepção de preservar o meio, garantindo a resiliência, dialoga 
com a conceptualização da sustentabilidade, sugerida por Manzini; Vezzoli (2011), segundo os 
quais, a sustentabilidade acumula as condições sistêmicas, em todo o nível global, onde os ciclos 
naturais e a sua resiliência, não devem ser interferidos pela ação humana, além de não fomentar o 
empobrecimento do chamado capital natural. 

Sobre os termos resiliência, capital natural e espaço ambiental, podemos refletir a luz das 
afirmativas de Vezzoli et al. (2018), que definem a resiliência como sendo a capacidade em que o 
meio, absorve as consequências da degradação, gerado pelo sistema produtivo e de consumo, 
prevenindo um impacto de irreversibilidade. Sobre capital natural, define-se como os meios e 
recursos que serão deixados para as gerações futuras, garantindo a satisfação de suas 
necessidades. E o espaço ambiental é o lugar onde todos possuem o acesso aos recursos naturais, 
garantindo direitos iguais e correspondentes.  

Contudo, estas considerações se relacionam com o contexto do chamado 
“Desenvolvimento Sustentável” que “procura a melhoria da qualidade de vida de todos os 
habitantes do mundo sem aumentar o uso de recursos naturais além da capacidade da Terra” 
(MIKHAILOVA, 2004, p.27), ou seja, é quando há a capacidade de ocorrer tanto o desenvolvimento 
social quanto o econômico, em condições globais e locais, levando em consideração o meio em 
que esse desenvolvimento é empregado. Logo a classificação do termo, emerge de 
questionamentos, primeiramente sobre as mudanças que o planeta vem sofrendo, com o 
crescente e progressivo avanço da degradação, e depois, sobre quais medidas devem ser tomadas, 
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para modificar essa rota, em busca de um desenvolvimento melhor empregado e que de fato 
contribua para a permanência dessa concepção do sustentar-se.  

Já o conceito de desenvolvimento sustentável advém de uma série de pensamentos que 
nortearam a sua base ideológica. Jacob (1999) afirma ainda que, o embasamento para o 
desenvolvimento sustentável, provém da busca por um equilíbrio, inicialmente sobre as 
capacidades e as limitações existentes nos processos e no desenvolvimento e o bem-estar 
humanos, onde se estabelece um equilíbrio dinâmico, entre os fatores população, capacidades, 
meio ambiente e vitalidade produtiva. 

Portanto o que hoje chamamos de Desenvolvimento Sustentável, têm-se evoluído para um 
conceito que integra um aglomerado de temas inter-relacionados, que possibilitam serem 
estabelecidos de forma única, uma vez que todo o processo, ainda que mutável, almeja como 
desígnio, a sustentabilidade em si (SARTORI; LATRÔNICO; CAMPOS, 2014). 

Tomando aqui como referência os conceitos apresentados por Vezzoli et al. (2018), 
apresenta-se as três dimensões do Desenvolvimento Sustentável, pois dada a amplitude da 
matéria se faz necessário classificar esses fundamentos, direcionando as estratégias e 
operacionalizações, no intento de monitorar as atividades referentes a esse desenvolvimento. A 
primeira dimensão “trata das ações para não exceder os limites de resiliência da biosfera - 
geosfera”, ou seja, trata da capacidade de absorção das degradações. Assim a dimensão ambiental 
se mostra como aquela que contém com maior ênfase, pesquisas e desdobramentos 
metodológicos, ferramentais e instrumentais, proporcionando formações de ordem profissional e 
técnica nesta área. 

A segunda é a dimensão social, esta “trata das ações que garantam a capacidade das 
futuras gerações de terem preenchidas suas próprias necessidades”. Esta dimensão pensa a 
questão da distribuição justa dos recursos. Como terceira dimensão, a economia vem em primeiro 
plano, onde está “trata das ações voltadas à ampliação do valor econômico”, focalizando tanto os 
aspectos da economia ortodoxa, até a chamada “economia verde”. (VEZZOLI, et al. 2018, p.26) 

Essas são as três dimensões básicas do desenvolvimento sustentável em que concentram 
os estudos a respeito da sustentabilidade, no entanto existem defesas literárias que sugerem 
outros desdobramentos dimensionais, a exemplo de Sachs (2002), que além das básicas, 
ambiental, social e econômica, articula outras dimensões, tais como a cultural, territorial, 
ecológica, política nacional e política internacional. 

Portanto, esse breve panorama apresentado traz considerações, históricas e conceituais 
relevantes que constroem uma concepção sobre a sustentabilidade e seu desenvolvimento. 
Trazendo para o contexto do design, entende-se que a sustentabilidade está colocada como um 
processo que promove um reposicionamento dos meios de vivência social, resultando em um 
caminho de aprendizado coletivizado, que é “lento e complexo”. Surge então o argumento que o 
percurso para se alcançar à sustentabilidade reflete em um fluxo evolucionário (SANTOS, 2009, 
apud PEREIRA; ENGLER; MARTINS, 2015). 

O papel do designer, portanto, emerge na participação e no processo de concepção, 
desenvolvimento, implantação e monitoramento de soluções, com viabilidade econômica, dentro 
de organizações e da sociedade. Para tanto se precisa possuir um conjunto de princípios e que 
estes necessariamente se solidifiquem. Esses princípios se caracterizam através da promoção da 
economia local, fortalecimento e valorização dos recursos locais, promoção e organização das 
relações, respeito e valorização da cultura local e a valorização da reintegração dos resíduos 
(VEZZOLI, et al. 2018). 

 



 

2.2 O Design Participativo 

O design participativo tem sua ascendência nas décadas de 1970 e 1980. “Este trabalho 
escandinavo inicial, foi motivado por um compromisso marxista de democraticamente, capacitar 
trabalhadores e promover a democracia no local de trabalho” (SPINUZZI, 2005. p. 32). Essa 
abordagem partiu de uma simples visão de que os sujeitos alcançados, através de projetos, 
precisariam ter voz na ação de design (BINDER et al., 2011). O chamado design participativo, 
portanto, objetiva relacionar-se com os aspectos tácitos do comportamento prático humano, onde 
estes aspectos poderão ser observados sob a ótica produtiva e ética, por meio de parcerias entre o 
design e os participantes. Essa parceria deve ser fundamentada e conduzida efetivamente para 
que os pesquisadores-designers e participantes realizem e aperfeiçoem a compreensão da 
atividade (SPINUZZI, 2005). 

Entende-se então que a concepção do design participativo visa exercer as diversas práticas, 
seja de projeto ou de experiências, de forma conjunta, onde os participantes e os designers 
trabalhem ambos, imersos nos processos. Deste modo, surge a interrogação a respeito de o design 
participativo ser considerado um método para efetivar práticas dentro do projeto de design. Uma 
resposta a essa indagação vem através da explicativa de Sanders (2002), ao colocar que a 
experiência participativa não é um método em si, nem um grupo de metodologias, é sim uma 
compreensão, mentalidade, uma atitude para com as inclusões entre os sujeitos. Para além, é 
acreditar que todos possuem uma contribuição a estabelecer nos processos de design e que estes 
são universalmente capazes de organizar seus aparatos criativos através das suas ferramentas 
com as quais se proclamam. 

As várias abordagens frente ao design participativo também são expressas por Ehn (2017) 
que orienta em sua literatura, um entendimento sobre a ampliação de uma concepção do design 
participativo, através das contribuições do design em parceria, nos termos do trabalho em 
conjunto e não apenas na operacionalização das linguagens. Com isso ocorre a reunião de 
diferentes atores no processo de design, favorecendo a complexidade do trabalho, levando em 
consideração os diferentes pontos de vista encontrados no campo dos saberes e fazeres, 
contribuindo para a potencialização de capacidades, compartilhamento de ideias e expansão do 
entendimento. 

Já é sabido que os designers compõem o processo de participação, no entanto essa 
atuação se faz por meio da mediação, por meio do qual o designer não mais se encontra como 
agente único e central no processo, mais sim, imerso no contexto em que se pretende participar. 
O design então dialoga com outros atores, estes chamados de praticantes habilidosos (INGOLD, 
2018). Schon apud Ehn (2017), afirma que esses atores praticam e aprendem em seus próprios 
territórios, ao invés de serem dotados de ciência lógica. Essa concepção traz outra denominação, o 
design difuso proposto por Manzini (2015), onde os atores dotados de conhecimento tácito, que 
Spinuzzi (2005) define como sendo um conhecimento mais “implícito do que explicito holístico em 
vez de delimitada e sistematizada”, assumem protagonismos na ação ativa, da geração e criação 
de soluções para suas próprias dificuldades diárias, sem fundamentalmente possuírem uma 
constituição do saber, particularizada em design. 

Referenciando o design participativo sobre uma dimensão prática, se entende que é 
consideravelmente pesquisa. Mesmo sendo uma abordagem já estabelecida é vista por muitos, 
como jovem no campo das discussões projetuais. No entanto é percebida e entendida como uma 
orientação positiva para pesquisas, mesmo que ainda, não apresenta bases consolidadas de 
desenvolvimento de critérios para avaliação. Outros princípios metodológicos podem ser 
congregados para efetivação das ponderações e análise, pois “a aplicação nunca é pura, mas 
sempre influenciada pelo lugar, pelos participantes, pelo contexto no seu todo” (GAUDIO; 



 

OLIVEIRA; FRANZATO, 2014). 

Enfim, para se estabelecer um panorama de pesquisa que leva em consideração os fatores 
e abordagens referentes ao design participativo, deve-se perceber a relevância dos elementos que 
orientam as ações do designer nessa prática, a compreensão e adaptação dentro dos contextos 
sócias dos grupos e entre os praticantes habilidosos, bem como o tempo, sendo este um 
importante aspecto no processo de estabelecimento das práticas do design participativo. “As 
necessidades e características da sociedade de hoje pedem aos designers uma atuação diferente 
do passado” (GAUDIO; OLIVEIRA; FRANZATO, 2014, p. 6), e os designers devem estar atentos a 
essas novas apreensões, de modo a oportunizar outras práticas e evidenciar as potencialidades 
que o trabalho em conjunto apresenta. 

3 As Percepções de Práticas Sustentáveis nos Processos Participativos 

O design é abrangente no tocante as práticas de projeto e de produção propriamente ditas, 
em relação à sustentabilidade. Existem designações neste aspecto, em que se aborda, por 
exemplo, a esfera do chamado EcoDesign e do Design Sustentável. Assumindo como base reflexiva 
sobre essas duas concepções teóricas, é trazido aqui o ponto de vista, propostos por Pazmino 
(2007), em seu texto intitulado: Uma reflexão sobre Design Social, Eco Design e Design Sustentável 
onde este apresenta que “Design for Environment, Green Design, Ecological Design ou Ecodesign, 
surge do encontro entre a atividade de Projetar e o Meio ambiente, compõe um modelo 
“projetual” ou de design, orientado por critérios ecológicos” (PAZMINO, 2007, p. 6), ou seja, ao 
conceber um produto, este deve minimizar a degradação do meio ambiente e demonstrar sua 
qualidade ambiental. 

O design deve aqui promover o entendimento sobre questões referentes ao uso dos 
recursos, oferecidos pelo ambiente, de modo a cooperar para com o próprio meio e para a 
perpetuação e qualidade das produções, exercidas por grupos detentores de saberes e fazeres não 
especializados. O EcoDesign aborda essencialmente, práticas projetuais que visam a integralidade 
entre os processos e o meio ambiente, de forma a promover uma concepção de prevenção e 
reestruturação ecológica, frente aos processos postos por outras vertentes produtivas, que 
essencialmente não congregam as reflexões inerentes ao ambiente e sua conservação. 

A autora defende que o EcoDesign possui um entendimento abrangente de design, que 
torna importante não somente os aspectos referentes as esferas estéticas, funcionais, e de 
segurança ou de ergonomia dos produtos, no entanto propõe uma abordagem, principalmente do 
fator ambiental no decorrer do ciclo de vida do produto, no tentame de reduções frente aos 
impactos ao meio ambiente. 

Outra concepção apresentada por Pazmino (2007) é o Design Sustentável, este envolve 
maior complexidade em suas abrangências. O design sustentável almeja elevar os patamares 
sobre os objetivos ambientais, presentes nos processos e nos produtos, bem como a concepção 
econômica e do bem-estar social. Para além, sugere a responsabilidade como valor, para a 
concepção do não prejuízo ambiental e do equilíbrio, permitindo a existência da resiliência. “As 
diretrizes do design sustentável no que se refere às questões ecológicas são as mesmas que do 
eco design [...]” (PAZMINO, 2007, p. 5). No entanto cada reflexão é independente e possui suas 
particularidades. Ressalta-se que os objetivos e os focos entre eles são de base diferentes de 
acordo com cada diretriz. 

Entende-se que o design participativo pode atuar juntamente com essas abordagens 
apresentadas, trazendo o fator da sustentabilidade como crucial, para o desenvolvimento das 
práticas e das relações sustentáveis, que se encontram no percurso projetual. As contribuições 
percebidas dentro do processo de design participativo direcionam a compreensão de que a 



 

preservação dos recursos deve ser levada em consideração de modo a garantir a continua geração 
de produtos e de conhecimento, para todos os atores envolvidos no processo, e a efemeridade de 
suas ações práticas, tanto ao conhecimento especializado quanto ao conhecimento difuso. 

A presença do design participativo nas relações entre esses atores, tomando as reflexões 
sobre EcoDesign e Design Sustentável, podem promover ganhos em relação a dimensão ambiental 
do desenvolvimento sustentável, através de contribuições relacionadas ao uso de recursos, 
presentes no meio ambiente e a otimização de processos de produção atrelado as práticas 
empíricas apreendidas. A promoção dessas contribuições como refletido, devem garantir a 
atuação de todos os agentes constituintes do projeto de design em participação. 

Ouro aspecto de caráter sustentável que é percebido dentro das contribuições referentes 
às práticas do design participativo, se demonstra na dimensão social do desenvolvimento 
sustentável, no qual “promover a sustentabilidade social trata da busca por uma sociedade com 
maior coesão e equidade para garantir a proteção e integração social” (VEZZOLI, et al. 2018, p. 32). 
Para que se alcance esse aspecto, se faz necessário compreender que há diferentes formas de 
organização social e de elementos culturais diversos. Sobre equidade, entende-se como a 
igualdade de oportunidades para todos, dentro de um ambiente que garanta segurança e saúde 
para que se possa prosperar. 

“A inovação social faz parte da capacidade da própria sociedade solucionar os seus 
problemas de forma criativa” (PEREIRA, ENGLER, MARTINS, 2018, p.38). Logo o design, inserido 
neste contexto, corrobora de forma participativa, trazendo contribuições e propostas de soluções 
a respeito desses problemas, que por vezes os processos possibilitam emergir. O designer deve 
trabalhar de forma participativa e criativa para que se sustente uma autonomia produtiva, através 
das práticas difusas em contextos sociais específicos. “O design social implica atuar em áreas onde 
não há atuação do designer, [...], com soluções que resultem em melhoria da qualidade de vida, 
renda e inclusão social” (PAZMINO, 2007, p. 3). 

Neste contexto, se espera que o design se traduza como agente promotor de valores 
imanentes mais significativos, capaz de contribuir para uma regeneração da cultura material, 
baseada na moderação do consumo e na aceitação da responsabilidade social que, naturalmente, 
e por sua vez, integra-se de maneira mais sustentável às esferas econômica e ambiental. 

Deste modo, pensar o design, através de práticas participativas, pautadas na dimensão 
social do desenvolvimento sustentável, nos faz refletir sobre seu papel social, onde um dos 
aspectos se mostra na valorização do trabalho desempenhado por praticantes, detentores de 
saberes e fazeres, a fim de proporcionar a continuação das experiências adquiridas. Os praticantes 
difusos vivenciam dificuldades em perpetuar suas tradições, sendo um dos motivos 
impulsionadores desse fenômeno, a escassez de jovens, que por vezes não reconhecem nas suas 
próprias tradições uma autêntica possibilidade de desenvolvimento, econômico, social e cultural o 
que coloca esses saberes e fazeres em risco de descontinuidade. É necessário demonstrar novas 
possibilidades a esses grupos sociais, com o intento de resgatar a valorização e estimular a 
permanência dessas práticas, além de cultivar a importância dessas ponderações na esfera social. 

4 Posicionando o Design 

O trabalho que insere a participação dos agentes nos processos, designers especialistas e 
difusos Manzini (2015), faz perceber as possíveis contribuições que ambos proporcionam a 
realização das atividades dentro de uma relação projetual. Ou seja, espera-se que o design 
desponte na contribuição, através do trabalho realizado com outros agentes, valorizando as 
capacidades do coletivo. Sendo assim o design e seu ator, assumem um papel de mediador dos 
processos, comunicando e dialogando com todos os atuantes envolvidos nas ações. 



 

Logo, o designer precisa compreender que seu posicionamento não está no centro do 
processo, pois essa posição torna o designer um gestor interventor, sobrepondo a ciência 
especializada ao tradicional. O designer deve estar atento às subjetividades inerentes de cada 
participante, trazendo todos os praticantes para o holofote central. Desta forma o designer deve 
se mover “do centro dos processos para o meio deles, [...], como uma estratégia de melhor nos 
alfabetizarmos na linguagem do outro” (NORONHA, 2012, p. 8). 

5 Considerações Finais 

O pensamento sobre as práticas sustentáveis por meio do design participativo apresenta 
parâmetros, pertinentes à ação dos atuantes que estão inseridos nos processos, por meio do 
respeito dos recursos oferecidos pelo meio ambiente, da valorização das capacidades dos atores 
sociais e da percepção do posicionamento de cada ator, dentro das suas concepções. 

Deve-se ter em mente a compreensão de que nem tudo que proporciona avanços nos 
temas ambientais é um fator de caráter sustentável. É preciso que se assuma uma posição 
compreensiva do todo, a respeito das questões inerentes do desenvolvimento sustentável. Sobre 
a ótica do design sustentável, a sua importância está relacionada com a comunicação e busca de 
alternativas para o sustento do positivo desenvolvimento do planeta, admitindo uma 
compatibilidade do crescimento econômico, humano, ambiental e da própria vida. Para isso, o 
design para a sustentabilidade necessita ser atingido de maneira colaborativa e deve buscar 
trabalhar sob três patamares do desenvolvimento sustentável: ser econômico, não prejudicial ao 
ambiente e acessível a todos. 

Perceber essas práticas da sustentabilidade emergentes pelos processos de design 
participativo congrega parâmetros para se pensar de forma reflexiva a atuação dessas abordagens 
em projetos e pesquisa que proporcionarão aportes e metodologias nestes aspectos. 
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