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RESUMO 
 
A discussão sobre a Tecnologia Social (TS) emerge do 
conhecimento originário de saber tradicional e/ou científico 
para atender demandas sociais. Em contraponto à Tecnologia 
Convencional (TC) que visa prioritariamente o lucro. A 
interlocução entre TC e TS remete ao debate da Adequação 
Sociotécnica (AST), que é uma forma de “redesenho 
tecnológico” de uma TC incluindo variáveis democráticas. Para 
tanto, analisou-se a AST por meio de pesquisa em campo na 
Associação de Reciclagem e Proteção Ambiental (ARPA) em 
Manaus/AM. Assim, identificou-se o uso da AST nas TS’s 
qualificadas, como Tecnologia de Incubação de 
Empreendimentos Solidários e Tecnologia de Autogestão. 
 
Palavras-chave: Tecnologia social. Tecnologia convencional. 
Adequação sociotécnica. Organização do trabalho.  
 
ABSTRACT 
 
The discussion about Social Technology (ST) emerges from 
traditional and / or scientific knowledge to meet social demands, 
in contrast to conventional technology (CT) which primarily aims 
profit. The dialogue between CT and ST refers to the Socio-
Technical Adequacy  (STA) debate, which is a form of 
"technological redesign" of a CT including democratic variables. 
To that end, we analyzed the STA through field research at the 
Association for Recycling and Environmental Protection (ARPA) 
in Manaus, Brazil. Thus, we identified the use of STA in TS's, 
qualified as Solidary Ventures Incubation Technology and Self-
Management Technology.   
 
Keywords: Social technology. Conventional technology. Socio-
technical adequacy. Work organization. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Há distintas perspectivas conceituais a respeito da tecnologia e suas 

características preponderantes, que apontam o caráter contraditório e complexo desse 

debate e os rebatimentos dos avanços tecnológicos, e suas consequências sociohistóricas 

para a sociedade, pois historicamente esses avanços da Tecnologia Convencional (TC) 

estiveram vinculados a interesses de pequenos grupos. 

Diante do contexto de desigualdades e concentração de poder e renda do 

sistema capitalista e da lógica da superprodução de produtos “descartáveis” que se pauta na 

estratégia da obsolescência planejada, pressuposto do avanço tecnológico, que instiga 

ciclicamente o consumismo nas diversas interfaces da vida humana, para a produção de 

“novas tecnologias” em prol da contínua substituição de produtos. 

Essa lógica de produção criou a “sociedade do lixo”, suscitando a discussão 

sobre a proposta de um novo modelo de desenvolvimento rumo à concepção de uma 

sociedade sustentável, o que contribuiu para fomentar a discussão sobre novas estratégias 

sustentáveis, como por exemplo, a Tecnologia Social (TS) originária de saber tradicional 

e/ou científico, congruentes para atender a determinadas demandas sociais de forma 

sustentável, como forma de diminuir a desigualdade social, ampliando a qualidade de vida e 

a justiça social. 

 Assim, entende-se neste trabalho a importância da discussão das diferenças 

conceituais e ideopolíticas da TC e da TS, na perspectiva do desvelamento do fetiche da 

tecnologia por meio da Teoria Crítica da Tecnologia rumo a Adequação Sociotécnica (AST), 

a partir da interlocução da TS com a TC. 

  Essa interlocução foi analisada por meio da pesquisa de campo realizada na 

Associação de Reciclagem e Proteção Ambiental (ARPA) em Manaus/AM, um dos locus de 

trabalho do Programa de Extensão UNITRABALHO/UFAM, no qual foi realizada a coleta de 

dados por meio de entrevistas com formulários semiestruturados junto a 01 coordenadora 

da UNITRABALHO e a 08 catadores de material reciclável. Onde analisou-se o resultado da 

Organização do Trabalho da ARPA, em que foi verificado o uso da TS qualificada como 

Tecnologia de Incubação de Empreendimentos Solidários e Tecnologia de Autogestão, 

caracterizadas como inovativas a partir do processo de Adequação Sociotécnica (AST). 

 

2 A TECNOLOGIA CONVENCIONAL E A PERSPECTIVA DA ADEQUAÇÃO 
SOCIOTÉCNICA PARA A TECNOLOGIA SOCIAL 
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A possibilidade do diálogo entre a Tecnologia Convencional (TC) e a Tecnologia 

Social (TS) traz a tona uma discussão introdutória a respeito das diferenças conceituais e 

ideopolíticas da tecnologia, assim como a possibilidade da Adequação Sociotécnica (AST) 

da TS. 

Desse modo, para balizar as distinções da TC e da TS, utilizou-se a perspectiva 

de Dagnino (2004) para apresentar as suas principais características. No que se refere à 

TC, aponta-se o seu caráter privado, a redução excessiva de mão de obra, a escala de 

produção alta, a utilização de mecanismos coercitivos com o trabalhador, a qual é 

ambientalmente insustentável e segmentada. Destacando que a sua criação é direcionada 

para os interesses lucrativos do Capital. 

De acordo com essa perspectiva, no momento da concepção da TC, não é 

incluído, nos seus gastos e investimentos, o cálculo das consequências que esta poderá 

ocasionar como as degradações ambientais, o acirramento das questões sociais e o 

aumento da desigualdade econômica, que atingem diretamente a classe trabalhadora – e 

quando realiza os cálculos é por caráter emergencial e pontual; o trabalhador não é inserido 

no seu processo de construção, e de modo algum poderá se apropriar do conhecimento do 

processo produtivo na sua totalidade.  

 Já a TS tem a sua adaptação a um pequeno tamanho físico e financeiro; não 

possui hierarquias; é orientada para o mercado interno de massa; enfatiza a potencialidade 

e a criatividade do produtor direto, e pode viabilizar economicamente os empreendimentos 

autogestionários e as pequenas empresas (IDEM, 2004). 

Lassance Jr. e Pedreira (2004) apontam que as TC’s produzem o acirramento 

das questões sociais e o aumento da desigualdade econômica. Com as TS’s, pretende-se 

produzir ações contrárias, principalmente por primar pela utilização dos pilares da 

participação ativa da comunidade e da sustentabilidade. 

Essa participação visa à apropriação do conhecimento, assim Dagnino (2004) 

ratifica Varanda e Bocayuva (2009, p. 137), quando destacam que “[...] a tecnologia social 

[visa] à superação do fosso entre conhecimento e trabalho, abrindo novas perspectivas de 

inserção socioprodutiva”, em contraponto à TC que prima pela continuidade da base 

produtiva permeada pela separação entre trabalhador intelectual e trabalhador físico.  

O desenvolvimento potencial da TC ocorrido a partir da Revolução Industrial 

produziu artefatos inovadores que influenciaram diretamente o cotidiano das pessoas, o que 

favoreceu o enraizamento do uso do parâmetro indicativo de desenvolvimento tecnológico 

como “[...] indicador do progresso geral do desenvolvimento social, fazendo com que se 

tenda a julgar as sociedades como avançadas ou atrasadas segundo seu nível de 
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sofisticação tecnológica” (DICKSON, 1978 apud DAGNINO; BRANDÃO; NOVAES, 2004, p. 

26).  

Noble (2001)2, Lassance Jr. e Pedreira (2004) apontam que a visão do senso 

comum a respeito da tecnologia ainda é mecanicista, unilinear e progressista, 

compreendendo o avanço científico e tecnológico como um pressuposto para a resolução 

das problemáticas sociais e do avanço da sociedade, no entanto essas TC’s são 

construídas para o interesse de seus “patrocinadores” sem ter uma preocupação coletiva. 

A Teoria Crítica da Tecnologia discutida por Feenberg compreende que a 

tecnologia é condicionada a valores e interesses inerentes à ação humana, portanto 

controlada humanamente tanto no momento de sua construção - Construção Sociotécnica3, 

como na possibilidade de uma adequação a outros valores e interesses, diferente aos 

originais, o que se caracterizaria pela chamada Adequação Sociotécnica (AST). 

Assim, como forma de viabilizar a possibilidade do seu processo transformador, 

Feenberg propõe uma reconfiguração da TC incluindo “[...] variáveis como participação 

democrática no processo de trabalho, variáveis ambientais, critérios de saúde no trabalho, 

do impacto da técnica na saúde dos consumidores e desenvolvimento das potencialidades 

intelectuais dos trabalhadores” (NOVAES, 2007, p. 180).  

Essa perspectiva defende a atuação direta do homem sobre a criação da 

tecnologia, assim como para um redesenho tecnológico para interesses coletivos da classe 

majoritária, a trabalhadora.  Para isso Figueiredo (1989) discute a importância do 

fortalecimento social, político e técnico dos atores sociais que participarão desse redesenho 

de modo que possam enfrentar os desafios para a sua legitimidade e aplicação.  

Assim, a importância da articulação dos interesses da AST com a Universidade e 

de seus intelectuais comprometidos com a luta dos trabalhadores, pela necessidade de 

contribuir em todo processo de construção e/ou adequação de novas tecnologias, como no 

“[...] seu desenho, sua utilização, as razões de sua introdução, sua viabilidade econômica e 

tecnológica e as conexões causais entre investimentos, inovação, produtividade, 

competitividade e bem-estar social (NOBLE, 2000 apud NOVAES, 2007, p. 314). 

Entende-se que a Universidade pode colaborar incisivamente para a construção 

de outra tecnologia fundamentada em novos paradigmas, como no caso dos engenheiros de 

produção, na inserção de outras perspectivas tecnológicas lançando “[...] pilares de uma 

nova engenharia, também solidária, cujo principal papel seria desenvolver, da mesma forma 

                                                           
2
 Cf. Novaes (2007). 

3
 Processo em que artefatos tecnológicos vão tendo suas características definidas por meio de uma 

negociação entre grupos sociais relevantes, com preferências e interesses diferentes, depois de 
passar por uma situação de “estabilização” chegaria a um estágio de “fechamento” (BIJKER, 1995 
apud DAGNINO; BRANDÃO; NOVAES, 2004, p. 40).  
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que o fez para os grandes empreendimentos capitalistas tradicionais, métodos, técnicas, 

instrumentos etc. [...]” (DOWBOR, 2004, p. 184).  

Esse incentivo na formação de novos engenheiros que pensem a partir dessa 

perspectiva deverá ser engendrado no momento de sua graduação na Universidade, e ter o 

apoio de políticas de incentivo a bolsas de pesquisa e de trabalho para a manutenção 

adequada destes engenheiros sociais. Então, a aliança da Universidade com a consolidação 

da TS precisa ser fortalecida para colaborar com a continuidade dos avanços já percorridos.  

Outra possibilidade é a implementação da proposta de AST fomentando a 

interlocução da TC com a TS, tendo, como ator principal para a promoção dessa ideia, as 

IES e Centros de Pesquisa em geral, ensejada pelos intelectuais orgânicos que visam 

atender interesses coletivos. 

O percurso de construção do diálogo entre a TC e a TS na Universidade 

necessita prioritariamente do desenvolvimento profícuo de “[...] um trabalho interdisciplinar, 

interdepartamental, interuniversidades” (JEZINE, 2002, p. 118), como um processo 

macrouniversitário em que se priorize por meio de ações um efetivo diálogo entre as 

ciências. 

A relação da Universidade com o desenvolvimento da TS, assim como da inter-

relação da TC com a TS pode ser fortalecido se articulados aos movimentos sociais, pois 

segundo Feenberg apud Varanda e Bocayuva (2009, p. 21) esses movimentos “[...] 

encontram no redesenho de técnicas e de sistemas tecnológicos possibilidades de induzir 

transformações comprometidas com a redução de desigualdades”. 

A essência da TS visa à publicização coletiva do conhecimento para a 

apropriação dos que a utilizarão, visando ao desenvolvimento social em detrimento ao lucro. 

Assim, a interlocução da TS com a TC, visa à reprojeção da TC a partir da inserção de 

princípios políticos coletivos. O que impõe a necessidade da mobilização dos seus atores 

sociais em busca da inserção das TS’s na agenda da política pública que pressupõe a 

entrada nos seus circuitos legitimados, como forma de promover e ampliar direitos sociais.  

 

2.1 Adequação sociotécnica: a interlocução da Tecnologia Social com a Tecnologia 
Convencional (TC)  na Associação de Reciclagem e Proteção Ambiental (ARPA) 
 

A centralidade da tecnologia na sociedade contemporânea tem trazido profundas 

degradações societárias e ambientais. Assim, diante desse contexto emergiu a Tecnologia 

Social (TS), como uma das respostas a necessidade da construção de novas tecnologias 

emancipatórias e/ou a Adequação Sociotécnica (AST) de Tecnologias Convencionais (TC’s), 

que visa o seu redesenho por meio da inserção de variáveis democráticas. 
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 A interlocução da TS com a TC foi analisada na Associação de Reciclagem e 

Proteção Ambiental (ARPA), concernente a Organização do Trabalho dos catadores de 

material reciclável. 

O trabalho dos catadores de materiais recicláveis não é recente, mas já é 

considerada uma ocupação pela Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) 4, com o 

título de Catador de Materiais Recicláveis, no entanto continuam lutando pela ampliação do 

reconhecimento dos seus direitos via políticas públicas. Essa relação residual dos catadores 

com a catação e as nuances da questão socioambiental ocorreu pelo fato de os catadores 

estarem em uma situação de profunda ausência de meios de satisfação de suas 

necessidades básicas e à margem do mercado de trabalho formal, utilizando a catação 

como alternativa para geração de renda. 

A Cartilha de Formação do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais 

Recicláveis (2005) aponta a importância da organização dos catadores em cooperativas ou 

associações populares, de modo a formalizar a sua existência, e como forma de melhorar as 

suas condições de trabalho e renda. 

 A maior parte dos catadores trabalha individualmente ou em pequenos grupos 

informais, no entanto tem aumentado a sua organização em associações e cooperativas 

(VARANDA; BOCAYUVA, 2009). A organização desses empreendimentos solidários, 

segundo Dagnino (2009), poderia utilizar TS’s de autogestão para um desenvolvimento 

organizativo profícuo, visando fortalecer as formas associativas e autogestionárias da classe 

trabalhadora. 

Assim, compreende-se que a TS é um processo de inovação social que pode ser 

caracterizado como “[...] o conjunto de atividades que pode englobar desde a pesquisa e o 

desenvolvimento tecnológico até a introdução de novos métodos de gestão da força de 

trabalho [...]” (DAGNINO et al, 2004, p. 34).                                                                                                                                       

A TS deve ser criada a partir de demandas sociais específicas, e não de modo 

aleatório ou pré-concebido, por isso a metodologia participativa é necessária para a 

construção de uma TS em conjunto com a comunidade visando à autonomia social, política 

e econômica. 

Assim, o Uso de TS’s no processo de organização dos catadores no cenário 

amazonense teve como uma das vias, a articulação da Extensão Universitária da UFAM, por 

meio da Incubadora da Unitrabalho, que é uma Rede Inter-Universitária de Estudos e 

Pesquisas sobre o trabalho, que apoia a busca de melhores condições de vida e trabalho, 

por meio do incentivo à incubação de empreendimentos solidários.  

                                                           
4
 Cf. http://www.mtecbo.gov.br  

http://www.mtecbo.gov.br/
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Antes da organização da ARPA, esses catadores trabalhavam individualmente, 

sendo vítimas de atravessadores que compravam seus materiais a preços baixos, tendo 

baixo rendimento por não terem local para armazenar seus materiais, tendo que realizar a 

venda imediata. Desse modo, o processo de incubação5 possibilitou a formalização da 

ARPA como associação. 

A partir da correlação teórico-prática realizada nesse estudo, no caso da ARPA, 

foi possível identificar o uso de duas TS’s, a Tecnologia de Incubação Empreendimentos 

Solidários e a Tecnologia de Autogestão, que foram aplicadas para a organização do 

trabalho, para que conseguissem gerenciar a associação mantendo a organização do 

trabalho após a desincubação.  

Compreende-se que a aplicação da Tecnologia de Incubação em 

Empreendimentos Solidários, assim como a Tecnologia de Autogestão foram readequadas a 

partir do processo de Adequação Sociotécnica (AST), a partir da análise teórica. 

A configuração da Tecnologia de Incubação em Empreendimentos Solidários foi 

baseada na reconfiguração da Tecnologia de Incubação de Empresas6 nas Universidades - 

que visa ao desenvolvimento empresarial através do empreendedorismo-, a partir da 

inserção das variáveis da AST. 

A Tecnologia de Autogestão foi readequada baseada na Tecnologia Gestão 

utilizada para Organização da Gestão Produtiva de empresas (gestão administrativa, 

financeira e de pessoal). Assim, para o Uso da Tecnologia de Gestão em empreendimentos 

solidários, prima-se pela inserção dos princípios autogestionários caracterizando-se como 

um processo de AST, que pós-adequação visa colaborar para a autogestão produtiva de um 

coletivo. 

 [...] a autogestão pode ser compreendida como uma forma democrática de gestão 
de toda a economia, com base na propriedade social e/ou coletiva dos meios de 
produção, assim como é uma referência para mecanismos de participação igualitária 
nas tomadas de decisão” (BOTTOMORE, 1988 apud VARANDA; BOCAYUVA, 2009, 

p. 81). 
 
 

Nesse processo de reflexão de novas formas de gestão e organização do 

trabalho, aponta-se que a configuração da Tecnologia de Autogestão que teve como 

pressuposto o redesenho tecnológico da Tecnologia de Gestão e a Tecnologia de Incubação 

                                                           
5
 Processo realizado pela incubadora que “são estruturas formadas por equipes multidisciplinares, 

que prestam acompanhamento, assessorias e formações a grupos produtivos do segmento popular. 
[...]” (VARANDA; BOCAYUVA, 2009, p. 20-21). 
6
 A maioria das incubadoras do Brasil está ligada a universidades e funciona como uma aula prática, 

no sentido mais amplo, dos estudos dos alunos. A ideia desses centros de negócio é oferecer tudo o 
que o empresário precisa para dar os primeiros passos da sua empresa: estrutura física, consultoria 
jurídica, contábil, de marketing, apoio na participação de missões comerciais, rodadas de negócios, 
preparação para editais de licitação e fomento, além de auxílio na viabilização de inovações 
tecnológicas. Cf. http://empresasefinancas.hsw.uol.com.br/incubadora-empresa.htm 

http://empresasefinancas.hsw.uol.com.br/licitacao-publica-brasil.htm
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de Empreendimentos Solidários que teve como pressuposto o redesenho da Tecnologia de 

Incubação de Empresas com a inserção de variáveis específicas da AST e dos princípios da 

Autogestão, apresentados na figura 01 a seguir:  

 

Figura 1 - As Variáveis da Adequação Sociotécnica e os Princípios da Autogestão. 
Fonte: Elaboração própria a partir Feenberg; Guimarães; Severo; Mendonça apud Novaes, 2007. 

 
As inter-relações das variáveis da AST e dos princípios da autogestão são 

necessárias para que o processo de adequação não ocorra de forma linear. Está articulação 

resultou na configuração da Tecnologia de Autogestão e na Tecnologia de Incubação de 

Empreendimentos Solidários, as quais visam à organização da produção coletiva e 

contribuição para o processo de mudança do paradigma de trabalho dominante. 

Assim, a Organização do Trabalho da ARPA, por meio dessas TS’s possibilitou 

avanços no âmbito do trabalho de catação com a formalização do grupo informal em 

associação; o acesso ao conhecimento da legislação sobre a doação de materiais de órgãos 

públicos; abertura da rede de contatos de instituições públicas e privadas para o 

recebimento da doação de materiais recicláveis e diversos contados firmados; conseguiram 

alugar um local para estabelecer uma sede; aquisição de maquinários básicos; aumento do 

número de vendas e do valor material pela agregação de valor com o enfardamento; 

aumento no volume de materiais recebidos por doações; e aumento do retorno financeiro.  

No entanto, teve vários aspectos que não foram alcançados como: a não 

apropriação de todo o conhecimento da tecnologia pelos associados, pois após a saída da 

incubadora ocorreu à inversão da proposta coletiva/autogestionária, e a gestão foi 

centralizada pelo presidente da associação; baixa interatividade da TS com a formação e 

organização sociopolítica; os dados apontaram a insuficiente participação dos catadores nas 

formações (cursos e capacitações), o que obstaculiza a implementação, aperfeiçoamento e 

autogestão da TS, pois, sem a participação dos usuários, não haverá como apreender o 

processo da tecnologia na sua totalidade. 
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3 CONCLUSÃO 

 

A análise da Adequação Sociotécnica (AST) fundamentada na Teoria Crítica da 

Tecnologia, a partir do “redesenho tecnológico” de uma Tecnologia Convencional (TC) após 

incluir variáveis democráticas em todo o processo que permeia o trabalho, pode propiciar a 

criação e da legitimação de novas tecnologias emancipatórias, como as chamadas 

apropriadas e alternativas, que fundamentaram a emergência da atual Tecnologia Social 

(TS). 

Na análise da organização do trabalho dos catadores de material reciclável da 

Associação de Reciclagem e Proteção Ambiental (ARPA), a partir da correlação teórico-

prática realizada nesse estudo, identificou-se o uso de duas TS’s para o desenvolvimento 

das ações da incubadora, a Tecnologia de Incubação de Empreendimentos Solidários e a 

Tecnologia de Autogestão. 

Nessa reflexão da AST, verificou-se que a configuração da Tecnologia de 

Autogestão teve como pressuposto o redesenho tecnológico da Tecnologia de Gestão e a 

Tecnologia de Incubação de Empreendimentos Solidários teve como pressuposto o 

redesenho da Tecnologia de Incubação de Empresas. 

Por meio dessas TS’s a incubadora visou à Organização do Trabalho da ARPA 

(administrativa, financeira e de pessoal) baseada na Tecnologia de Incubação de 

Empreendimentos Solidários para a apropriação dos catadores da Tecnologia de 

Autogestão, buscando ultrapassar os limites das vivências, nas ruas, dos catadores que 

consistia na linearidade catação-venda-catação.   

O objetivo da incubadora de fomentar a autogestão na organização do trabalho 

da ARPA não foi efetivado, pois a efetividade só pode ser medida quando há uma mudança 

duradoura, ou seja, não teve autossustenção após a desincubação. 

 A Tecnologia Social de Incubação de Empreendimentos Solidários possui uma 

perspectiva sustentável, a qual tem como pressuposto a autossustenção nos aspectos 

social, econômico, político e cultural. Entretanto, a sua aplicação na ARPA não alcançou 

essa autossustentação devido diversos entraves. No entanto, obtiveram-se avanços 

organizacionais pontuais relacionados com o trabalho da incubado. 

As experiências da aplicação da TS de Incubação de Empreendimentos 

Solidários e de Autogestão, na ARPA, ainda que não tenham alcançado efetividade, podem 

ser qualificadas como experiência-piloto, utilizando os dados que apontaram as dificuldades, 

os entraves e/ou as fragilidades para subsidiar o aperfeiçoamento da sua metodologia e/ou 

estratégias, para uma posterior reaplicação com as adequações específicas a cada 

localidade. 
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Desse modo, apenas a aplicação e/ou a reaplicação de uma TS não é fator 

crucial para transformações é imprescindível cumprir os seus princípios e parâmetros 

propostos, mas é um processo que está em construção. 
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