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O presente resumo é parte da pesquisa “Observatório de aproveitamento de Resíduos Têxteis”, 

em andamento, com previsão de conclusão para julho de 2019, que tem por objetivo geral 

contribuir para a redução dos impactos socioambientais e criar um modelo de gestão de resíduos 

têxteis, transformando-os em matéria-prima geradora de renda. Dividida em três eixos, no 

primeiro procurou mapear os conceitos e princípios da sustentabilidade aplicada à indústria do 

vestuário, através da revisão bibliográfica. O segundo eixo investigou os possíveis usos dos 

resíduos provenientes das indústrias têxteis e de confecção da grande Florianópolis. A parte que 

segue, o terceiro eixo, investiga possíveis formas de transformar tais resíduos em renda, tendo a 

economia solidária como peça-chave. 

Utilizando-se do levantamento bibliográfico, foram mapeados os conceitos referentes a 

Resíduos Têxteis, Economia Solidária e Responsabilidade Socioambiental. Além disso, a 

pesquisa utilizou como campo a ação de extensão “Encontro de Saberes” do Programa de 

Extensão Ecomoda, para compreender quais seriam os possíveis resultados dos produtos 

provenientes do resíduo têxtil. Por fim, realizou-se entrevistas com quatro participantes do 

Encontro de Saberes, a fim de compreender a relação das mesmas com a Economia Solidária e o 

Encontro de Saberes.  

Consideram-se resíduos têxteis as sobras de tecidos, fios e fibras não aproveitados no processo 

de confecção do produto de moda e que são descartados por não apresentar valor comercial 

significativo. No Brasil, em um ano, são descartadas cerca de 139 mil toneladas. 

O Encontro de Saberes, apesar de ser uma ação de extensão, é um grupo aberto e autogerido, 

que se reúne na primeira segunda-feira de cada mês, a fim de capacitar as participantes na 

produção de objetos de vestuário, acessórios e decoração, utilizando resíduos têxteis. As aulas 

são ministradas pelas próprias participantes e os temas são escolhidos coletivamente. O intuito é 

que as participantes do Encontro de Saberes se insiram na economia solidária através do Empório 

da Economia Solidária, no Mercado Público de Florianópolis. 

A economia solidária é um método alternativo ao sistema produtivo capitalista baseado no 

cooperativismo, tendo como princípios a autogestão democrática, a posse coletiva dos meios de 

produção e a divisão da receita entre as pessoas associadas. É um meio importante para amenizar 

o não-assalariamento. 
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Na pesquisa de campo, observou-se enquanto possibilidade de transformação dos resíduos 

objetos como boneca de pano, animais de pano, bonecas abayomi, decoração natalina, tapetes, 

decoração de páscoa, dentre outros. 

Constatou-se na primeira etapa da pesquisa que tais resíduos podem ser reaproveitados e servir 

de matéria-prima para geração de renda através da economia solidária. Constatou-se também que 

produtos feitos a partir de resíduos têxteis podem ajudar as mulheres do presídio da região na 

geração de renda, corroborando para a redução do índice de reincidência criminal.  

Observando dados das participantes do encontro, como a faixa etária elevada, estacionada 

entre 45 e 70 anos, o gênero, majoritariamente feminino, e a condição social, o Encontro de 

Saberes se mostra como ferramenta de empoderamento, gerando renda e conferindo mais 

autonomia para as mulheres frente à exclusão do mercado capitalista (seja pela idade ou pela falta 

de qualificação profissional) ou ainda frente à situação familiar que lhe confere a necessidade do 

cuidado do lar. 

Enquanto ação de extensão, cumpre a função social da universidade, colaborando para a 

formação crítica das cidadãs na lógica do cooperativismo. Para as entrevistadas, o Encontro de 

Saberes é uma importante rede de apoio e capacitação para o aperfeiçoamento dos produtos.  

Para além do social e econômico, se mostra fundamental na resolução do problema ambiental 

causado pelo descarte incorreto dos resíduos têxteis nos mais de 300 estabelecimentos de 

confecção na região, incentivando a transformação dos resíduos em insumos para geração renda. 

A economia solidária pode ser uma resposta à crise ambiental, enquanto parte fundamental no 

ciclo de vida do produto. Já o Encontro de Saberes é um mecanismo importante, enquanto espaço 

de troca, capacitação técnica e apoio.  

A pesquisa será apresentada em formato de pôster no 14º Colóquio Internacional de Moda, 

principal evento acadêmico de Moda no país.  


