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RESUMO
O presente trabalho se propõe a relatar o programa, que teve duração de seis aulas,
realizado na organização Projeto Arrastão, no município de Campo Limpo, São
Paulo. O artigo sugere que através de ensinamentos de consultoria de imagem, a
pratica de esporte e upcycling os adolescentes possam interpretar a importância da
imagem de forma construtiva, quebrar barreiras de preconceitos e aceitar as
diferenças humanas. A atividade esportiva é abordado como ferramenta de auxilio
nesta empreitada e o upcycling aplicado para a absorção do conhecimento adquirido
em aulas e como forma de empreendedorismo, este foi realizado com roupas de
esportes usadas e sobras de tecidos da marca de esportes WYB (Work Your Body).
No momento, o projeto continua no Projeto Arrastão e já foi vendido para colégios
particulares.
Palavras-chave: Projeto Social. Adolescentes. Consultoria de Imagem. Upcycling.
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ABSTRACT
This paper aims to report the program which lasted six classes, held at the
organization Projeto Arrastão at Campo Limpo district, São Paulo. The article
suggests that by teaching image consultancy, the practice of sports and upcycling
teens can benefit in several areas. Through this they can interpret the importance of
constructive image, break prejudice barriers and accept human differences. The
sports activities are approached as a a tool to aid in this endeavour. Further to this
the upcycling project applies the knowledge acquired in class and also as a form of
entrepreneurship. This was done with used sports clothes and fabric scraps from
sports clothing brand WYB (Work Your Body). Currently, the project is on going at
Projeto Arrastão and has been sold to private schools
Keywords: Social Project. Teens. Image Consultant. Upcycling.

INTRODUÇÃO
A adolescência é uma época de grandes transformações físicas, emocionais e
sociais, com isso a elaboração da imagem corporal e a satisfação com o corpo
sofrem influências da família, dos grupos de amigos, da mídia e da sociedade em
geral, predispondo até a distorção da percepção corporal. Nessa fase da vida,
diversas características, como desenvolvimento da identidade sexual, crenças e
desejos, manifestam-se mais intensamente. O jovem possui dificuldade em perceber
que seu corpo está em constante mudança e dessa forma passa por desgostar de
muitas partes de seu corpo, também possui dificuldade em aceitar a si por sempre
estar se comparando a padrões de beleza impostos em grande parte pela mídia.
Este artigo defende que para aprimorar a imagem é necessário a harmonização do
interior do indivíduo, se a pessoa optar por mudar apenas seu exterior o resultado
poderá ser bom, mas a durabilidade dele é praticamente nula. A imagem não
começa com os adornos: roupas, perfume, maquiagem, acessórios, mas sim com o
corpo e a aceitação dele. Pretende-se fundamentar com este artigo que na
sociedade contemporânea a auto-aceitação é a chave para realizar mudanças
positivas e hábitos mais saudáveis.
Objetiva-se com este estudo conscientizar os jovens da importância da imagem na
nossa sociedade, como forma de obter um futuro mais promissor; o esporte como
não apenas uma diversão, mas com todos os benefícios que pode proporcionar,
desde o sentimento de mais alegria produzido pela endorfina até o equilíbrio em
saber lidar com as dificuldades do cotidiano. Recomenda-se uma conscientização no
direcionamento do dito ‘lixo’, sendo este um dos maiores causadores de problemas
para o meio ambiente e orientação sobre compra consciente e não desenfreada.

Justifica-se a relevância deste estudo e apresenta-se uma frase do grande Mestre:
“Ame a teu próximo como a ti mesmo”, este próximo não é apenas a pessoa ao lado,
mas tudo e todos que habitam neste planeta, por isso pretende-se com este artigo
realçar que o trabalho em Consultoria de Imagem não meramente harmoniza a
beleza exterior, mas que transmite a beleza e unicidade do indivíduo para o
envelhecimento saudável e natural do corpo juntamente com ferramentas como
terapias, life coaching, prática de esportes entre outras. Recomenda-se fazer o
possível para manter este planeta em equilíbrio e harmonia, da mesma forma como
o ser humano deve estar.

1. REFERENCIAL TEÓRICO
1.1 MODA
Hipermodernidade é o termo criado pelo filósofo francês Gilles Lipovetsky para
delimitar o momento atual da sociedade humana, referência a uma exacerbação dos
valores criados na Modernidade, atualmente elevados de forma exponencial. Para
Lipovetsky, a relação hipermoderna com a moda se apresenta sob uma luz
contrastada. O interesse pelos looks, as marcas e a moda se exprime em todos os
meios sociais e atinge todas as faixas etárias. É nos pátios das escolas que nascem
hoje os fashionistas. O medo de passar ao largo da tendência do movimento não é
mais apenas feminino: os homens maduros e jovens também tendem a engrossar a
fileira das pessoas que querem estar de acordo com os padrões de moda e beleza
atuais. O gosto da moda não tem mais limite social, de gênero ou geracional e não
para de se estender a novos públicos. (LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p.366). Esse
conceito afirma que atualmente as classes estão cada vez mais homogêneas na
hora de escolher suas roupas, diferente de 15 anos atrás onde era nítido dizer qual
adolescente pertencia a qual classe social, o vestuário tinha como um das funções
classificar os grupos sociais e expressar a hierarquia econômica.
Os adolescentes tendem a se expressar através das roupas, sobre o que gostam,
acreditam e almejam, em razão disso, para eles não é deveras agradável ter que
vestir os uniformes escolares, o qual existem para passar um ar de igualdade entre
os jovens. Aprende-se desde pequeno que a vestimenta é uma forma de expressão,
quase que imediata, com verdade ou mentira dependendo do que se quer passar, do
adolescente gótico ao homossexual, que ainda não consegue se assumir, até o que
é imposto por uma religião ou família, mas em seu interior não aceita os
aprendizados. Santaella & Noth (2009, p.197) afirmam:
A questão da verdade ou mentira nas imagens tem um aspecto semântico,
um sintático e um pragmático. De um ponto de vista semântico, uma
imagem verdadeira deve ser aquela que corresponde aos fatos que
representa. De um ponto de vista sintático, deve ser aquela que representa
um objeto e transmite um predicado sobre este. Do ponto de vista
pragmático, deve haver uma intenção de iludir por parte do emissor da
mensagem pictórica. (SANTAELLA; NOTH, 2009 p. 197)

A moda vigente deixou de ser vinculada a uma esfera privilegiada, hoje há valores
de autonomia e a profusão dos estilos possibilitam a emancipação dos sujeitos em
relação às antigas limitações de classe. Os jogos de videogame e os esportes, a
imprensa e a televisão, a publicidade e o design, a higiene e a alimentação, o lazer e
o turismo, o mundo da arte, os museus, os bares e os hotéis sofrem os efeitos dos
mecanismos da moda, neste contexto, é possível compreender o consumo como um
“[...] processo cultural ativo” sendo que a posse de objetos reflete a personalidade de
cada indivíduo, “[...] nós nos tornamos o que nós consumimos” (MIRANDA, 2014, p.
18). Estamos no tempo da moda generalizada e, no entanto, paradoxalmente, a
roupa ocasiona cada vez menos despesas para as famílias.
O Brasil passa por uma crise financeira intensa, segundo projeção do Sinditêxtil SP
– Sindicato das Indústrias de Fiação e Tecelagem do Estado de São Paulo –, 30 mil
trabalhadores do segmento perderam emprego com carteira assinada em 2015 e o
setor têxtil deve encolher ainda mais em 2016, com o fechamento de mais 12 mil
vagas de trabalho na região. Afirma-se assim que as decisões de compra atuais não
estão sendo guiadas tanto pelos desejos mas sim pelas necessidades diárias.
As pessoas podem compor seu estilo de aparência à vontade por meio da roupa, se
empenhando cada vez menos em ser socialmente conformes do que em
experimentar emoções estéticas, estar de acordo com a imagem pessoal que tem de
si mesmo e querer exibir em público, a “embalagem pessoal”, consequentemente é
a manifestação da personalidade (PETERS, 2000, p.55). Hoje a relação de si com o
outro é fundamental e estruturante, mas a roupa está mais a serviço da promoção
da imagem pessoal do que de uma posição de classe.
A individualização na moda generalizada não significa a originalidade do parecer,
mas a escolha da própria aparência de acordo com a imagem pessoal que deseja
ser passada. Esta expressão estética de si é realizada copiando isto e não aquilo,
como e quando desejar, de acordo com gostos subjetivos, momentos e humores.
Enquanto o regime da moda provém dos imperativos estéticos de classe, constituise um novo sistema das aparências que funciona num registro mais subjetivo, mais
dissonante, mais afetivo.
Regime subjetivo da moda que nem por isso é menos paradoxal, a tal ponto
o acompanha o fascínio crescente com as marcas assim como a
multiplicação dos personnal shoppers, dos estilistas pessoais, dos
consultores de imagem, dos guias e seminários de relooking. Quanto menos
a moda impõe seus decretos, mais os consumidores ficam perdidos,
desnorteados, devido ao excesso de opções e à ausência de tradição de
classe, que outrora dotava os indivíduos de referências estéticas.
(LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p.362-363, grifo do autor)

1.2 CORPO
No dicionário Aurélio a beleza é: perfeição agradável à vista, e que cativa o espírito.
Quem dita o que é belo e não belo? Livio afirma que não existe teoria da beleza
sobre a qual as pessoas concordam. Algumas pessoas acham uma coisa bonita,
outras, não (LIVIO, 2006, p.259).

Santaella (1994, p.35) relata que a beleza delicia a mente porque a ela apresenta
essencialmente uma certa excelência ou perfeição na proporção das coisas, de
onde advém as três condições que Santo Tomás determinou para a beleza:
integridade, porque a mente gosta de ver proporção, porque à mente agradam a
ordem e unidade; e acima de tudo, brilho e claridade, porque a mente gosta de luz e
da inteligibilidade. Para Cohen (1982, p.224), determinar se “x é belo” não significa
testar se algum conceito de uma propriedade objetiva se aplica a “x”, mas sim testar
se algum conceito de prazer se aplica ao sentimento de um sujeito sobre o objeto.
A beleza pode ser explicada de inúmeras maneiras, pois cada um possui sua própria
definição do que é belo, mas homens e mulheres a buscam constantemente, seja
naturalmente ou através de intervenções cirúrgicas, estas que nos adolescentes
entre 14 e 18 anos dobrou o número em quatro anos – saltou de 37.740
procedimentos em 2008 para 91.100 em 2012 (aumento de 141%), segundo dados
da SBCP – Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Esse comportamento de
consumo não pode ser considerado positivo e revela a falta de preparo das partes
envolvidas: população, mídia e indústria.
A maneira como as pessoas se enxergam está relacionada diretamente a como se
sentem e isso independente da idade, o fato do indivíduo ser jovem não quer dizer
que se sinta estonteante a própria aparência (LUKASH, 2010, p.1). Existe diferentes
fatores que levam a alimentar uma visão positiva e satisfatória do corpo ou o
contrário: influências históricas, influências familiares, pessoas consideradas como
modelo, bullying, fatores externos, moda e mídia com suas imagens artificiais, todos
estes fatores e outros concedem uma quota de mercado cada vez maior ao produzir
cosméticos e incentivar as cirurgias plásticas.
As mulheres contemporâneas denunciam a ditadura das mídias e os estereótipos do
belo sexo, mas é duvidoso que sejam realmente relativistas em matéria de beleza e
que adquiram futuramente a ideia de pouco-caso com o corpo e de uma beleza igual
de todos os corpos e rostos. As mulheres rejeitam a beleza irreal que aparece nas
mídias, totalmente retocada com o uso da tecnologia, muitos procedimentos
cirúrgicos e estéticos de preços elevados, porém, secretamente, como não sonhar
com estas imagens perfeitas?
O registro na memória humana é automático e involuntário. Após centenas de
imagens serem registradas forma-se uma janela killer que contém uma imagem
doentia e distorcida do belo. Depois de se exporem a milhares de outras imagens de
pessoas com beleza incomum, advindas da televisão, cinema e comerciais, formase um padrão doentio no inconsciente. Esse padrão torna-se uma zona de conflito
que controla a emoção, gera ansiedade, insatisfação, contração da autoestima,
preocupação excessiva com a própria imagem, rejeição por alguma área do corpo,
sendo esses sintomas da síndrome do padrão inatingível de beleza (CURY, 2011, p.
200).
Para Martins (2008, p.95), “atualmente, a sociedade tem sido caracterizada, por uma
cultura que elege o corpo como uma fonte de identidade. Por meio da mídia, que

veicula propagandas com imagens de corpos ideais [...]”, tudo leva a pensar que a
pressão dos estereótipos e a norma de uma beleza ideal não desaparecerão. Não
se conhece sociedade sem modelo ideal de beleza, sem valorização e
desejabilidade do belo.
Pode ser que se veja, no futuro, a multiplicação de mídias que mostrem mulheres
mais reais, como já ocorre em alguns países europeus e nos Estados Unidos, como
o site de moda Verily, que não usa o Photoshop para alterar os corpos e retirar
assim as características únicas das pessoas. Com uma beleza menos padronizada,
mesmo assim, isso não fará desaparecer a busca perfeccionista de beleza, o desejo
de melhorar a aparência e isso, necessariamente, em relação aos modelos ideias
socialmente reconhecidos.
Os homens não ficam mais atrás quando se trata de embelezamento e também
sofrem com os padrões de beleza impostos pela mídia e pelos seus ídolos como no
esporte, na música etc.
Hoje, diferentes atitudes masculinas relacionadas à beleza se tornaram
socialmente legítimas, em lugar do estrito recalque masculino da aparência.
Não obstante, por mais importante que seja, a dinâmica da reabilitação da
beleza masculina não arruinou em nada a dissimetria dos papéis e posições
estéticas dos dois sexos. Encetou-se, é verdade, um processo de
legitimação dos cuidados pessoais, mas esse processo não significa de
modo algum um reconhecimento de mesmo tipo para ambos os sexos.
(LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p.355)

As autoras e psicólogas Anne Marrez e Maggie Oda (2014, p.5) definem que a
imagem corporal é uma representação mental que o indivíduo tem do corpo e da
atração do mesmo. Ela resulta de interações entre o corpo, o psiquismo, a história
da pessoa e o ambiente ao seu redor. Consequentemente, a imagem do corpo é
uma visão das coisas, que pode corresponder ou não com a realidade. O problema
é quando uma insatisfação corporal se torna obcecante e se intensifica a cada ano
que passa, criando assim um sofrimento.
O culto ao corpo teve aumento significante constituindo uma verdadeira obsessão
principalmente em adolescentes e jovens adultos, mas ele existe e cresce
principalmente na mente. O maior ditador da imagem é o próprio juízo e
pensamentos sobre a aparência. Aconselha-se conscientizar a respeito destes erros
de lógica e aprender a raciocinar de outra forma, construindo assim uma melhor
satisfação corporal (MARREZ; ODA, 2014, p.37). Afinal, o amor próprio tem sentido
quando há consciência dele no agora.
1.3 ESPORTE
Nelson Mandela dizia que a arte e o esporte possuem o poder de mudar o mundo, o
poder de inspirar, o poder de unir pessoas como poucos conseguiriam. Fica claro
que através do esporte há um alto índice de crescimento pessoal, sociabilidade,
lealdade a regras de conduta, capacidade de lidar com diferenças e facilidade de

trabalho em grupo, no geral são competências admiráveis no habitual e trabalho,
sendo o esporte uma grande alavanca para aperfeiçoar a educação brasileira
(FELDMAN, 2009, p.31).
A saúde, a forma física, as experiências ligadas às sensações e aparência física. A
ideia moderna que sem tem em relação ao cuidado com o corpo remetem a vários
aspectos que relacionam as características externas, como as formas, as
proporções, a beleza e a imagem, que mobilizam indicadores como a saúde,
condição e aparência física (RUBIO, 2010, p.91). Existem atividades que
proporcionam prazer inebriante e outras até sensação de domínio do corpo.
A identificação dos possíveis efeitos benéficos induzidos pela prática de
atividade física parece ser cada vez mais evidente. Estudos recentes têm
procurado oferecer cortantes subsídios quanto às vantagens de ser ativo
fisicamente, a ponto de considerar o sedentarismo como um dos principais
fatores de risco pré-disponentes [sic] ao surgimento e ao desenvolvimento
de inúmeros disfunções crônicas-degenerativas. (MOREIRA; SIMÕES,
2000, p.123)

Proporcionando saúde e resistência ao corpo, transformando-o em instrumento
adequado a sintonia com os planos mais sutis, o esporte traz ao indivíduo uma
crescente libertação: do estresse da vida contemporânea, das dores pelo corpo
causadas, por exemplo, pelo uso incorreto de sapatos com salto alto e roupas não
ajustadas devidamente a superação de suas debilidades físicas, autoestima,
imagem pessoal e aumento da capacidade mental, portanto um meio eficaz de voltar
a ser um ser mais compassado (CHEN; KOTTLER, 2012 p.232). A prática de
esportes é cada dia mais necessária, principalmente àqueles que vivem numa
grande cidade, desempenhando ocupações sedentárias e em um regime de
sobrecarga para corpo e mente, provocado por preocupações e problemas.
Com a atividade física regular há redução da ansiedade e do estresse, melhora da
autoestima, ajuda no tratamento da depressão, disciplina, cooperação, socialização,
respeito, autocontrole, condicionamento físico e também pode exercer efeitos no
convívio social do indivíduo, tanto no ambiente de trabalho quanto no familiar.
Para os sedentárias que começam a fazer uma atividade física, pelo menos três
vezes por semana, há uma percepção que os primeiros resultados são
rejuvenescimento geral, o emagrecimento sadio, o embelezamento da figura, o
aprimoramento da voz, a maior resistência à moléstias e à estafa, um estado
permanente de energia e de leveza física.
Também no plano psíquico progressivamente e vão se manifestando os
lucros. Serenidade, autoconfiança, equilíbrio emocional, tranquilidade,
clareza mental, resistência a fadiga, tolerância e paciência substituem,
seguramente ansiedades, fobias, conflitos e comportamento neuróticos.
(HERMÓGENES, 2015, p.35-36)

Na adolescência ocorre influência pelo consumismo, problemas psicológicos,
hábitos prejudiciais e outros que também interferem as demais faixas etárias,

gerando conflitos internos que desviam valores e aprendizagens antes obtidos. É
neste processo que o esporte mostra contribuição à sociedade. Poucas atividades
são tão pedagógicas quanto o esporte, ao objetivar educar corporalmente, pois
somos corpo e vivemos por meio dele, mas não se limita apenas em educar
corporalmente no sentido de saber correr, pular, saltar etc., mas seu objetivo é
maior, é o de educar para a vida fora da escola. Praticá-lo ensina a ter espírito de
equipe, solidariedade, foco, determinação, empatia, valores fundamentais a serem
desenvolvidos com mais assertividade na infância e na adolescência (FREIRE,
2012, p.52).

2. UPCYCLING
O primeiro registro de uso do termo upcycling foi em 1994 por Reine Pilz, da Pilz
GmbH, em entrevista para Thornton Kay da Salvo e SalvoWEB. Salvo é uma rede
que torna mais fácil para as pessoas comprarem e venderem materiais de
construção antigos e SalvoWEB é o site de mercado on-line para os consumidores e
comércio para compra e venda de resgate arquitetônico e antiguidades, que atua até
hoje e tem diversas feiras sobre o assunto. Resumindo: reutilização de cargas de
pedra para as paredes, telhas, vigas de carvalho, portas, janelas entre outros. Reine
Pilz na conversa com Thornton Kay disse sobre seu desespero com o desperdício
de materiais de construção antigos nas demolições das cidades europeias sob o
nome de reciclagem no início dos anos 90.

Figura 1 - Recraft + Upcycled, Armário feito de janela retirada de
casa feita nos anos 50.
Fonte: SALVOWEB, 2016

“Reciclagem?”, disse: “Eu chamo isso de downcycling. Eles quebram tijolos,
concreto, eles quebram tudo. O que precisamos é de upcycling, onde é
dado mais valor aos produtos antigos e não menos”. Ele se desespera com
a situação alemã e lembra o fornecimento de uma grande quantidade de
blocos de madeira recuperada de um fornecedor inglês para um contrato
em Nuremberg, enquanto apenas abaixo da estrada uma carga de blocos
semelhante foi desmantelada. “Em estradas próximas estava o resultado da
reciclagem de resíduos de demolição dos alemães. Era um amontoado
rosado de tijolo artesanal, azulejos antigos e peças antigas de utilidade
misturados com concreto esmagado. É este o futuro da Europa?”. (KAY
apud MCCONNACHIE, 2012, grifo nosso)

Upcycling é a prática de tomar algo que é descartável e transformá-lo em algo de
maior uso e valor. Refazendo a maneira como fazer objetos. A meta do upcycling é
evitar o desperdício de materiais potencialmente úteis, fazendo uso dos já
existentes. Isto reduz o consumo de matérias-primas novas na criação de novos
produtos. Reduzir o uso de novas matérias-primas pode resultar em uma redução de
lixo, consumo de energia, poluição do ar, poluição da água, até mesmo as emissões
de gases com efeito estufa e uma grande oportunidade econômica (MILLER;
SPOOLMAN, 2015, p.446).
Upcycling é o oposto do downcycling, que é a outra metade do processo de
reciclagem. Downcycling envolve a conversão de materiais e produtos em novos
materiais de menor qualidade. A maioria de reciclagem envolve a conversão ou
extração de materiais úteis a partir de um produto e criar um produto ou material
diferente. (ZIMRING, RATHJE, 2012, p.193)
Este processo está cada vez mais presente na moda, design de interiores e na arte.
Pioneiros como Ron Arad e Tom Dixon deram ao upcycling um alto perfil nos anos
80 de Londres. Eles canalizaram o espírito do punk rock anárquico em seu
mobiliário, montado a partir de bancos de automóveis antigos, andaimes e sucata.
Upcycling está profundamente enraizado na narrativa: uma boa peça de design terá
uma história a contar. O processo foi adaptado internacionalmente, com uma longa
tradição de inovação na Europa e, recentemente, um monte de ideias interessantes
está crescendo mais no Brasil e na África. Um desenvolvimento a longo prazo com a
utilização sustentável dos materiais através do design regenerativo continuará a ser
mais amplamente utilizado em todo o mundo como materiais e recursos que
diminuem e população mundial que cresce.
Upcycling é parte de uma evolução no design regenerativo e sustentável. A safra
atual de jovens designers e recém-licenciados instintivamente incorporam métodos
socialmente conscientes em seu processo ao invés de fazer uma característica
deles; esta é uma boa indicação do que vêm a seguir. A jovem designer de joias
Florie Salnot, pós-graduada na Royal College of Art, realizou um método de
transformar garrafas plásticas descartadas em joias, usando areia quente para
moldá-las – The Plastic Gold Project - Empowering Saharawi Women Through
Design. Este trabalho foi feito com os refugiados sarauís no sudoeste da Argélia, ela
explica como lentamente refinou o processo:

Este projeto é baseado em uma técnica especificamente projetada para
transformar garrafas plásticas descartadas em peças de joias, com os
recursos muito limitados disponíveis nos campos de refugiados sarauís no
deserto do Saaara. Ele utiliza apenas areia quente, ferramentas manuais
simples e um pouco de tinta. Este ofício visa capacitar as mulheres do
Saaara economicamente e culturalmente. (SALNOT, 2012)

Figura 2 - Primeiro projeto de garrafas de plástico em jóias de Florie Salnot com as
mulheres de Saharawi
Fonte: FLORIE SALNOT, 2009

Em uma sociedade global parece justo que todos comecem a tomar um pouco mais
de responsabilidade pelos resíduos acumulados e com isso ao invés de descartar no
lixo as roupas desgastadas pode-se usar a criatividade para transformar em algo
novo e de estilo próprio (MCDONOUGH; BRAUNGART, 2013, p.5).
WESTERLO (2011), explica que Cradle to Cradle é um conceito que inspira a
inovação para criar um sistema produtivo circular “do berço ao berço” onde não
existe o conceito de lixo, tudo é nutriente para um novo ciclo e resíduos são de fato
nutrientes que circulam em ciclos contínuos.

Figura 3 - Tênis Puma da linha Incycle
Fonte: ECOUTERRE, 2013

No Cradle to Cradle os fluxos de materiais são divididos em dois ciclos: um ciclo
biológico e um ciclo tecnológico. Os produtos biológicos são valiosos para a
biosfera, enquanto os materiais tecnológicos são valiosos para a tecnosfera. Com
estratégias e aplicações de hoje, o reuso ilimitado de certos produtos tecnológicos
que alcançaram o fim de seu ciclo de vida não é algo possível. Mesmo que o
produto ainda é composto de materiais valiosos, estes não são mais usados e são
perdidos como resíduos (downcycling). Isso ocorre porque os produtos são
concebidos como parte de um processo linear, que não permite a reutilização
ilimitada (reciclagem). Na verdade, as indústrias até fazem estes produtos com
envelhecimento interno, isso significa que elas fabricam produtos que duram quase
exatamente o tempo que os usuários normalmente querem substituí-los. Idealmente,
os materiais podem ser uma fonte de novas aplicações de alta qualidade num
processo de ciclo fechado (upcycling), isto serve para diversas fábricas, desde as
tecnológicas até as têxteis. 3

Figura 4 - Ilustração do ciclo biológico
Fonte: ECOUTERRE, 2013

Existem dois tipos separados de ciclo. O primeiro são os ciclos biológicos,
ou a biosfera - os ciclos encontrados na natureza. O segundo são os ciclos
tecnológicos ou a tecnosfera, os ciclos de produção industrial. Se estes
últimos processos estão a trabalhar em um ciclo, eles vão ter que imitar a
natureza - também conhecido como biomimicry. Eliminando o conceito de
Seguindo setas em sentido horário de cima para baixo: feito com cuidado em uma fábrica, compra
realizada em uma das lojas, usado e aproveitado por você, depositado em uma urna de usados nas
lojas Puma, biodegradado para se tornarem nutrientes ricos, regenerado em recursos valiosos.
3

resíduo significa que os objetos e produtos têm de ser concebidos desde o
início no princípio de que os materiais utilizados não devem ser autorizados
a acabar em lixeiras. Isso significa que ele não é mais uma questão de
downcycling, mas em vez disso, é sobre a reciclagem ou a upcycling, em
que os materiais e as suas qualidades são, pelo menos, mantida ou mesmo
sempre que possível, melhorado. (WESTERLO, 2011, p.20, grifo do autor)

Uma maior sensibilização das pessoas e do meio ambiente significa a geração de
ideias que se movem em várias direções internacionalmente, entre indivíduos e
comunidades, entre profissionais e amadores, entre moradores e visitantes. Novas
ideias, abordagens e inovações são muitas vezes geradas localmente e cada vez
mais nos países emergentes e em desenvolvimento com recursos limitados como o
Brasil, estes estão se espalhando para os países mais industrializados, em função
disso o uso do upcycling no eco-fashion, como no caso deste artigo, é
extraordinária, o mundo está sobrecarregado de tecidos e outros materiais que
podem e devem ser reutilizados (BROWN, 2013, p.9).
Sobre o desenvolvimento sustentável, Westerlo (2011, p.28) explica que exige um
esforço coerente para o desenvolvimento da economia, social e uso cuidadoso dos
recursos naturais. O desenvolvimento sustentável também leva em conta a evolução
a longo prazo e os efeitos das ações sobre eles. Muitos problemas sociais exigem
uma ‘abordagem sustentável’ e isso leva a um desafio específico para cada iniciativa
política. Com uma economia inovadora, qualidade no ambiente em que se vive,
participação social e coerência, um sistema judicial que funcione bem e governança,
unicamente assim será possível a formação dos pilares do desenvolvimento
sustentável.
O empreendedorismo sustentável é a descoberta, o desenvolvimento e a
exploração de oportunidades ligadas aos eixos sociais e ambientais. Esse
segmento gera empresas que, além de explorar um negócio ambiental ou
social, também produzem ganho econômico e melhoria social e ambiental.
(BORGES, 2014, p.7)

Na moda, o upcycling entra simultaneamente no consumo contemporâneo que se
tornou de tipo emocional, psicológico e estético: a primazia da conformidade socialestética deu lugar ao look opcional ou à la carte, ao estilo que tem a nossa cara,
customização/estilização, trabalho esse que acontece desde as sociedades
primitivas e é o que “singulariza uma época, uma sociedade, um ser”, efetuando a
humanização e a socialização dos sentidos e gosto. Por mais que seja praticamente
impossível a moda se tonar totalmente sustentável, deve-se haver uma
conscientização das empresas e sociedade para que algo seja feito em prol do meio
ambiente.
É quase impossível a indústria da moda se tonar totalmente sustentável. A
moda é guiada por ciclos de mudança de estilo, onde o velho é rapidamente
substituído pelo novo. Portando, alguns teóricos do design sentem que a
moda sustentável é inerentemente paradoxal, pois a sustentabilidade não
pode caber facilmente dentro de um tal sistema de obsolescência planejada.
(GORDON; HILL, 2014, p.15-16)

3. PROJETO ARRASTÃO
O Projeto Arrastão, situado na Rua Dr. Joviano Pacheco de Aguirre, 255, Bairro do
Campo Limpo - São Paulo/SP - CEP: 05788-290, foi criado em 1968 por um grupo
de voluntárias (Clube de Mães) que traziam orientação familiar e ensinavam
trabalhos manuais às mulheres do Bairro do Campo Limpo. Este trabalho de
promoção humana e de desenvolvimento das comunidades é feito ainda hoje junto
com estas famílias, dando origem aos programas nas áreas de educação, cultura,
geração de renda, habitação e qualidade de vida.

Figura 5 - Fachada do Projeto Arrastão
Fonte: AUTORA, 2016

Sobre o Bairro do Campo Limpo, uma das origens de obter este nome reside no fato
de, antigamente, ter funcionado nas imediações uma antiga chácara do Jockey Club
de São Paulo. Pouco se sabe sobre sua criação, mas moradores mais antigos
especulam que o distrito de Campo Limpo originou-se da Fazenda Pombinhos, da
família Reis Soares, em meados de 1937. Este possui área de 12,8 km², população
de aproximadamente 220 mil habitantes, renda média de R$ 958,78, IDH 0,806 elevado, pertence a região administrativa Sul e a área geográfica 8 (oeste), fica há
21,5 km do centro de São Paulo, uma média de 2 horas e 40 minutos de transporte
público durante horário de pico, de segunda a sexta-feira.
A partir de 2001, o Campo Limpo iniciou uma modesta ação de crescimento em
construções e instalações comerciais e educacionais. Recentemente, o distrito
recebeu duas universidades particulares: Uniban e Faculdade Horizontes, no
Campus do Colégio Concórdia, além de supermercados e hipermercados, e do

recém-inaugurado Shopping Campo Limpo, localizado em Capão Redondo. Nesse
último, estão presentes as cinco únicas salas de cinema da região e a recéminaugurada agência do Banco do Brasil. O distrito é conhecido pela presença de
uma grande divisão social, onde vivem pessoas de baixa renda em favelas,
residências de baixo padrão e conjuntos habitacionais populares, ao lado de
condomínios horizontais e verticais de classe média e média alta. O bairro possui
grandes áreas de comércio popular e uma atividade industrial em processo de
declínio, com alguns galpões e fábricas ainda em atividade.
Campo Limpo faz divisa com os distritos de Vila Sônia, Vila Andrade, Jardim São
Luís e Capão Redondo e com o município de Taboão da Serra através do Córrego
Pirajuçara. O distrito está localizado há cerca de 16 km do Marco Zero da cidade de
São Paulo, na Zona Sudoeste. Apesar dos investimentos em piscinões e
canalização de córregos, a região ainda sofre em alguns pontos isolados com as
enchentes e alagamentos no Córrego Pirajuçara, principalmente em casos de chuva
muito forte. As chuvas muito fortes, particularmente no verão, também provocam o
deslizamento de terra em áreas onde famílias vivem precariamente, quase sempre
áreas invadidas e de risco já conhecido, faltam mais opções de lazer e cultura para a
população da área.O trânsito também é difícil e pesado, principalmente na Estrada
do Campo Limpo e no Largo do Campo Limpo.
O Projeto Arrastão atua para ajudar os bairros vizinhos também, como Capão
Redondo, Vila Andrade, Jardim São Luis e Jardim Ângela. No início a organização
funcionava num barracão de madeira, e as mulheres para serem atendidas pelas
voluntárias traziam consigo seus filhos. Então, junto à formação para as mulheres,
iniciaram o atendimento as crianças e os programas foram crescendo junto com a
comunidade.
Além da Educação Infantil e o acolhimento social, a organização ampliou seu
atendimento para educação complementar à escola, passando a atender
adolescentes e jovens. O engajamento da comunidade em questões que
contribuíam para a transformação do Campo Limpo era um dos grandes desafios.
Uma das mais importantes era a questão das enchentes do Córrego Pirajuçara que
assolavam a comunidade, era preciso agir em prol da preservação do ambiente e da
cidadania dos moradores. A preocupação com as mães da comunidade se refletiu no
desenvolvimento de cursos de trabalhos manuais que contribuíssem para a sua
geração de renda. A missão de formar cidadãos capazes de transformar a realidade
e o meio em que vivem passou a ser o lema da organização em todas as suas
ações com crianças, adolescentes, jovens e adultos.
O Projeto Arrastão tem aulas de música com o Arrasta Lata, comunicação com a TV
Futura, Moda e Arte com os conjuntos que já tiveram parceria com a C&A, o estilista
Jun Nakau e os designers irmãos Campana, fotografia, gastronomia, esportes entre
muitos outros.
Hoje são atendidas cerca de 10 mil pessoas por ano e 487 mil refeições por ano são
servidas. No relatório de 2014 o perfil foi dado como: atendidas diariamente cerca de

mil pessoas em serviços socioassistenciais a partir de um ano de idade, 17% dos
chefes de família estão desempregados, 29% das famílias recebem auxílio
governamental como Renda Mínima e Bolsa Alimentação, 63% da população é
continuada por negros e pardos e 43% dos educandos estão em vulnerabilidade
social no momento. Seus programas variam entre educação infantil, centro da
criança e do adolescente, desenvolvimento de formação de jovens e
empreendedorismo.
Sobre a captação de recursos, em 2014 o Projeto Arrastão passou a diversificar
ainda mais as suas fontes de captação de recursos. Para isso, a organização
investiu mais esforços na arrecadação financeira de doações livres que pudessem
ser utilizadas em qualquer programa da organização, contribuindo para o equilíbrio
financeiro dos programas e projetos. Esta ação consistiu na busca de novos
parceiros para doações financeiras, novos estabelecimentos comerciais que
pudessem doar cupons fiscais para o programa de arrecadação de cupons fiscais da
organização e buscando mais doações para o bazar da instituição. Além disso, a
organização ampliou os recursos captados através de seu principal evento
beneficente: a Corrida pela Cidadania. Ampliaram o número de patrocinadores do
evento e aumentaram os valores arrecadado através das inscrições de participação
na corrida.
O Projeto Arrastão foi apresentado a autora deste artigo por seu noivo Sandro
Ocanha. Ele, na época head chef da multinacional Alsea, foi convidado pela ONG
para se juntar a equipe de voluntários a fim de participar da construção de uma nova
cozinha para a ala infantil. Sabendo do histórico de fazer o bem a todos e com amor,
Sandro teve certeza de que Flávia Apolinário gostaria de participar do Conjunto de
Moda do Projeto Arrastão, surgindo, assim, o programa que juntou suas três
paixões: consultoria de imagem, esporte e upcycling e originou o tema desta artigo.

4. MÉTODO
O método desta pesquisa e a construção do produto foram inspirados a partir das
aulas de Etiqueta e Consultoria Corporativa, Personal Stylist, Metodologia das
Cores, Semiótica Visual, Psicologia e Coaching, Branding e Gestão de Imagem e
Núcleo Experimental de uma Empresa de Consultoria de Imagem realizadas no
Projeto Arrastão. Tudo foi minuciosamente transportado para o mundo e linguajar
dos adolescentes na faixa etária de 14 a 18 anos.
Foram seis aulas realizadas no período de 11 de dezembro de 2015 a 19 de
fevereiro de 2016, com duas turmas de 30 alunos cada: manhã, das 8 horas e 30
minutos às 11 horas e 45 minutos e tarde, das 13 horas e 30 minutos às 16 horas e
45 minutos.
Para maior integração com as turmas, foram empregadas três mídias sociais para a
divulgação do material em aula, pesquisa de tendências e comunicação em geral;
em ordem de mais uso foram utilizadas: Snapchat, Instagram e Facebook. A música

também foi utilizada durante as atividades, porque estimula os centros criativos do
cérebro (THORPE, 2000, p.196).
Um dos maiores intuitos da aula foi mostrar que a Consultoria de Imagem vai além
do que é apresentado em programas internacionais e nacionais de televisão e
Internet, onde muitas situações, como eles mesmo dizem, são criadas para o puro
entretenimento.
Aula 1

11/Dezembro/2015

Título

Etiqueta e Consultoria Corporativa

Objetivo

Etiqueta na vida pessoal e no trabalho
Trajes para entrevista de emprego
Marketing pessoal

Conteúdo

Regras de etiqueta
Os melhores trajes e acessórios para cada tipo de entrevista
de trabalho e no trabalho
E-mails e redes sociais: o que fazer para se promover e o
que evitar

Na primeira preleção foi abordada a importância e o diferencial que a etiqueta traz
na entrevista de emprego e já no trabalho para se destacar dos demais. O uso
correto da imagem e do marketing pessoal podem passar absoluto destaque e
credibilidade. Os relacionamentos interpessoais ainda são extremamente
importantes no trabalho e um comportamento excelente se torna um ponto positivo.
A ética foi abordada como a própria consciência do indivíduo do que é certo e
errado, não cabendo discutir questões filosóficas, políticas ou religiosas e, assim,
evitar discórdias. No mundo competitivo, a pessoa que cultiva os bons modos tem
mais chances de ascensão profissional.
O comportamento educado e de bom gosto com certeza faz a diferença entre o
sucesso e o fracasso, portanto foi enunciado aos adolescentes que a imagem
pessoal não é única ao ambiente e às ocasiões, tem-se ainda a maquiagem
adequada; o uso de barba, bigode e cavanhaque, e os cuidados higiênicos que se
deve tomar; higiene geral; o uso de celular; o porquê de não falar mal do último
emprego, dos ex-colegas de trabalho e dos atuais; o cuidado com a postura; as
combinações corretas de cores entre ternos e sapatos; comprimento correto para
barra de calça social, saia, blazer, camisa e gravata; entre outros aprendizados da
etiqueta que se passa em cada situação. Na hora do almoço e lanche da tarde foram
realizadas aulas práticas de etiqueta à mesa.

Aula 2

15/Fevereiro/2015

Título

Personal Stylist e Metodologia das Cores

Objetivo

Análise antropométrica e harmonização da imagem
Estilos
Coloração pessoal

Conteúdo

Tipos de corpos
Realização da análise antropométrica
Realização do teste de perfil de personalidade
Estilos mais aceitos no trabalho
Explicação sobre coloração pessoal e teste em cada aluno

Os alunos puderem explorar e descobrir mais sobre seus corpos e como harmonizar
sua imagem, entendimento dos estilos predominantes de cada um e como melhor
associar no ambiente de trabalho. Explicação do que é e quais os benefícios da
análise de coloração pessoal, círculo cromático e da dimensão das cores, teoria
contraste simultâneo das cores, geometria das cores e cartela pessoal. Neste dia
ainda compareceram duas consultoras de imagem especializadas em coloração
pessoal: Rita Guimarães e Clélia Midori, que trouxeram conhecimentos e ajudaram
na análise de coloração pessoal de cada aluno.

Figura 6 - Clélia Midori, consultora de
imagem, aplicando teste de coloração
pessoal
Fonte: AUTORA, 2016

Figura 7 - Rita Guimarães, consultora de
imagem, aplicando teste de coloração
pessoal
Fonte: AUTORA, 2016

Houve ainda um treinamento de discrição sem descriminação, no qual os alunos
tiveram que se descrever não por suas características físicas, mas por suas
qualidades.
Aula 3

16/Fevereiro/2015

Título

Semiótica Visual, Esporte e Upcycling

Objetivo

Mapa semântico
Esporte
Upcycling e sustentabilidade

Conteúdo

Desenvolvimento do mapa semântico
Os benefícios do esporte para a imagem
Teoria sobre upcycling e como utilizá-lo no projeto como
forma de empreendedorismo

A lição foi realizada na sala de computadores do Projeto Arrastão e contou com a
presença da consultora de moda Camila Alcântara para explicar sobre a sua
profissão e o mercado. Foi realizada pesquisa sobre tendências na moda nos
websites prediletos dos alunos e nas novas opções trazidas pela consultora.
Desenvolvimento do mapa semântico para auxiliar na elaboração das mochilas e
sacolas com o estilo e coloração pessoal de cada aluno. Esta preciosa ferramenta
de aprendizagem e de transmissão ordenada de dados, informações e
conhecimentos favorece a sistematização e a visualização das conexões e interrelações entre ideias e conceitos.

Figura 8 - Adolescentes preparando suas sacolas e mochilas de
acordo com o aprendizado em aula
Fonte: AUTORA, 2016

Explicação da importância do Esporte para a construção da imagem como meio de
harmonização interna e externa, teoria sobre sustentabilidade e upcycling como
mecanismo de ajudar o meio ambiente e a elaboração de um novo empreendimento.
Aula 4

17/Fevereiro/2015

Título

Psicologia e Coaching, Branding e Gestão de Imagem
Núcleo Experimental de uma Empresa de Consultoria de
Imagem

Objetivo

Técnicas de coaching, branding e empreendedorismo

Conteúdo

Listas com os sonhos, missão, visão, valores, objetivos,
propósitos e metas
Análise da própria imagem e o que ela realmente transmite
Empreendedorismo
Estudo de caso
Apresentação e escolha da matéria-prima para as mochilas
e sacolas

Neste dia foram utilizadas técnicas de coaching e contou com a presença do jovem,
porém já bem-sucedido, Guilherme Marinho, dono da própria marca de roupas
voltada para o público jovem: Accervo Unique.
O empresário contou sua historia e deu dicas sobre empreendedorismo. No batepapo com os alunos também foram abordados os temas: coragem, visão,
competência, sucesso, fracasso, administração, entendimento de branding pessoal e
como utilizar em seu benefício.
Na parte dois da aula ao ar livre foi realizada uma mesa redonda para discutir os
temas: amor, tristeza, gentileza, perdão e medos. Também foi utilizado o mecanismo
de pedir ao melhor amigo ou familiar para descrever três características positivas e
três negativas de cada um e refletir sobre elas.
Durante o exercício de estudo de caso os alunos tiveram que escrever onde estão
hoje e onde querem chegar, e entre este espaço escrever as etapas que devem
passar até o tão sonhado sucesso e a realização profissional.
Durante a penúltima aula foi realizada na sala de costura e customização com a
presença do professor de costura Jailson.

Aula 5

18/Fevereiro/2015

Título

Upcycling

Objetivo

Construção e customização das mochilas e sacolas

Conteúdo

Separação e corte dos tecidos que seriam usados para a
construção do produto final
Revisão das aulas anteriores sobre os tipos de corpo, estilo
e coloração
Fabricação das mochilas e sacolas

Figura 9 - Adolescentes preparando suas sacolas
e mochilas de acordo com o aprendizado em aula
Fonte: AUTORA, 2016

Figura 10 - Preparo da sacola com máquina de
costura
Fonte: AUTORA, 2016

Os alunos colocaram todo aprendizado em prática, exploraram o mundo dos estilos
e aprenderam os efeitos da coloração pessoal correta através do upcycling realizado
com as roupas de esportes usadas por diversos atletas como a piloto de Stockcar
Bia Figueiredo que iriam ser descartados no lixo pois estavam laceadas e não
tinham mais como serem usadas por ninguém, também foram utilizados os tecidos
de sobra de confecção da marca de esportes WYB (Work Your Body) que
igualmente iriam ao lixo, tecidos estes que tinham até três metros de largura em
perfeito estado.

Aula 6

19/Fevereiro/2015

Título

Upcycling e Comemoração

Objetivo

Construção e customização das mochilas e sacolas
Comemoração

Conteúdo

Finalização das mochilas e sacolas, entrega dos prêmios e
último esclarecimento de dúvidas sobre o conteúdo
Comemoração com prêmio, música e lanche da tarde especial

Figura 11 - Dois dos ganhadores dos prêmios, a autora deste artigo, Flávia Apolinário, e a consultora
de moda Camila Alcântara
Fonte: AUTORA, 2016

Para a comemoração, o coletivo de gastronomia preparou um lanche especial e
foram sorteados dois bonés e dois livros para as turmas da manhã e da tarde, além
de cada aluno levar as sacolas e mochilas que foram produzidas por eles durante as
aulas.

5. RESULTADOS
Foram realizadas seis aulas com 60 adolescentes de 14 a 18 anos de idade, período
manhã e tarde do Conjunto de Moda, na organização sem fins lucrativos Projeto
Arrastão, que faz o acolhimento e dá suporte às famílias da região do Campo Limpo,
São Paulo, as quais vivem em condição de pobreza.
A pobreza pode ser definida a partir de diversos prismas, a sua discussão perpassa
tanto aspectos subjetivos, como a falta de acesso a direitos, quanto aspectos bem
concretos, como a fome, que é a realidade de mais de 1,2 bilhões de pessoas em
todo o mundo, que vivem com menos de 1,25 dólares por dia – o que é considerada
a linha da miséria pela ONU – Organização das Nações Unidas. No Brasil, falamos
em 8,9 milhões de pessoas pobres, o que se agrava pelo cenário das gritantes
desigualdades sociais na 7ª maior economia do mundo.
Yunus (2010, p.6) relata sua experiência ao oferecer empréstimos aos pobres com o
microcrédito. No Grammen Banke pode observar que a pobreza não era criada por
características individuais dos pobres, mas pelas circunstâncias que os rodeavam e,
assim, propõe a revisão da teoria capitalista sugerindo a inserção dos negócios
sociais para consertar as falhas geradas pelo capitalismo selvagem. O estímulo ao
empreendedorismo nas camadas sociais mais pobres, tendo esses novos formatos
de negócio, leva a formação de uma rede de cooperação mútua para o
desenvolvimento social, local e sustentável e o emponderamento das classes
excluídas ou marginalizadas.
Quanto mais tempo você passa entre as pessoas pobres, mais se convence
de que a pobreza não é resultado de uma incapacidade intrínseca a elas. A
pobreza não é criada pelas pessoas pobres. É criada pelo sistema que
construímos, pelas instituições que concebemos e pelos conceitos que
formulamos. (YUNUS, 2010, p.6)

Algumas experiências, tanto no âmbito brasileiro como em diversos países, mostram
que tais empreendimentos podem ser entendidos e organizados a partir de
abordagens diferentes, como no caso do upcycling, abordado neste artigo.
O upcycling foi feito através de roupas de esportes usadas e doadas por esportistas
profissionais e tecidos doados pela marca de roupas de esporte WYB (Work Your
Body) na construção e customização de mochilas e sacolas personalizadas com
estilo e coloração próprios e todo o ensinamento dado em aula para cada um dos 60
alunos.
As questões problemáticas deste caso foram a colaboração, disponibilidade de
entrega e transporte da matéria-prima por parte dos doadores e das fábricas de
confecção de roupas de ginástica, que doavam o resto dos tecidos que não
poderiam ser usados para o desenvolvimento do upcycling.

Foram utilizados meios de comunicação como e-mails, redes sociais, telefonemas e
o boca a boca para informar a dimensão destas coletas para o upcycling, que é o
meio de transformar estes materiais que não podem mais ser usados na sua forma
original em algo que pode ser utilizado de uma nova forma. O meio ambiente
demoraria anos para desintegrar, mas com o upcycling há produção menor de lixo e
consequentemente possível lucro caso haja a comercialização dos “novos” produtos,
como no caso do Projeto Arrastão, que com um produto final de boa qualidade é
possível faturar com a venda das mochilas e sacolas, na loja da instituição que já
vende produtos feitos pelos alunos.
Foi comprovado que a maioria das pessoas que utiliza roupas de esporte não doa,
mas sim joga no lixo por não fazer ideia de como reaproveitar o material, isso
acontece para todas as classes sociais. As fábricas têm costume de jogar os tecidos
que não utilizam no lixo também, peças praticamente inteiras de mais de dois
metros, que podem ser utilizadas em novos itens.
Outro problema é que a população ainda não é adepta da reciclagem ou de se
locomover para fazer o descarte deste material nos pontos de recolhimento,
considerados longe das residências, porém alguns afirmam que se houvesse coleta
em todas as ruas fariam a contribuição sem maiores problemas.
Hipoteticamente pode-se desenvolver um sistema de coleta e conscientização das
pessoas e empresas sobre como reaproveitar estes tecidos. As organizações
poderiam fazer parcerias com transportadoras, pedir a ajuda de voluntários e até
mesmo criar algo com o governo, para que esta matéria-prima chegue a seu destino
de reuso.
Poderia ser feita parceria com o governo para venda do projeto todo: Consultoria de
Imagem, Esporte e Upcycling para as escolas públicas e estaduais, assim os alunos
aprenderiam a magnitude da imagem, do esporte, do upclying e, ainda,
economizariam fazendo sua própria mochila ou sacola, sendo elas personalizadas e
únicas. Este é um projeto viável, pois foi comprovado que nas duas turmas de 30
alunos cada foi possível a realização sem muitos percalços, com a participação até
de alunos com dificuldades mentais, onde um ajudava o outro.
Através destas três ferramentas: consultoria de imagem, esporte e upcycling e o que
elas proporcionam, os jovens puderam aprender mais sobre si, seus corpos, seus
gostos, o mundo das cores, conheceram e exploraram seus sonhos, desenvolveram
sua criatividade, obteram senso de auto-confiança, segurança autodisciplina e o
senso de organização através do trabalho feito com as mãos na realização das
mochilas e sacolas, conheceram novos dons, se integraram como um grupo,
ajudaram e respeitaram o próximo e suas limitações, aprenderam a cuidar um pouco
mais do meio ambiente, evitar o desperdício e que educação e gentileza nunca
saem de moda.
O Projeto Arrastão passava por sérios problemas para manter os adolescentes
interessados no curso, por falta de novidade e material para trabalho nas aulas, de

acordo com entrevistas feitas com os alunos durante as últimas aulas do projeto,
relatos dos professores, e-mails de agradecimento dos alunos e dos funcionários do
Projeto Arrastão, foi evidenciado que apreciaram a experiência de forma positiva e
esperam ansiosamente repetir o programa, como já foi pedido pela direção da
organização.

Figura 12 - Alguma das sacolas e mochilas feitas pelos alunos
Fonte: AUTORA, 2016

O fato dos alunos receberem conhecimento sobre consultoria de imagem quebrou o
tabu, pois achavam que poderia ser mais um assunto desinteressante, alguns não
sabiam o que era e outros achavam que seria como é mostrado na televisão. Mas
felizmente puderam ver e vivenciar o emponderamento que as práticas desta
profissão trazem para as pessoas.

Figura 13 - Alunos do Projeto Arrastão
Fonte: AUTORA, 2016

A aluna Tamara Macedo de dezesseis anos afirma que adquiriu conhecimentos
como: formato correto do corpo, o porquê de se vestir harmoniosamente, adorou
saber que seu estilo é romântico e comprovou isso ao construir sua sacola, aprender
que todas as pessoas são belas com suas devidas característica, o mundo das
cores e seus significados, como se comportar e se vestir no primeiro emprego, se
ver e analisar como uma empresa, ir atrás de seus sonhos, o esporte como um meio
essencial, a concretização dos cuidados com o meio ambiente através do upcycling,
onde foi possível concretizar todo o aprendizado.
Em reunião com Geni Rodio Ribeiro, da Abit – Associação Brasileira da Indústria
Têxtil e de Confecção, fundada em 1957, sita a Rua Marquês de Itu, 968 - Vila
Buarque, São Paulo/SP, realizada no dia 29 de março de 2016, ela relatou que a
maioria dessas empresas descarta os tecido que não são usados em confecções
realizando vendas ou doações. Quando há doações existe um ruído de
comunicação entre as fábricas e as entidades que poderiam estar se utilizando
deste material. No bairro do Brás, em São Paulo, algumas pessoas físicas fazem a
coleta deste descarte na própria rua, mas, infelizmente, ocorrem conflitos entre eles
pela disputa do material, enquanto em outros bairros como Pinheiros, também em
São Paulo, o recolhimento praticamente não é feito e o fim desse material é a coleta
de lixo normal. O bairro do Bom Retiro, São Paulo é um dos maiores produtores de
resíduos têxteis, por dia varia de 12 a 20 toneladas, são sobras colocados nas
calçadas que podem virar barbantes, fios, enchimentos para automóveis, artesanato
entre outros produtos.
Através dos tópicos mencionados e da preocupação com o meio ambiente, este
artigo mostra a importância da junção da consultoria de imagem, a influência do
esporte na harmonização do indivíduo e do upcycling em companhia da criatividade
e estilização, mostrando que estes mecanismos complementares são para os
adolescentes e jovens adultos meios eficazes de aprender mais sobre a importância
da sua imagem para o meio social e de trabalho.
No momento, o projeto Consultoria de Imagem, Esporte e Upcycling está sendo
vendido para escolas particulares e cursinhos de todo país, como um curso
extracurricular. Há tentativas de parcerias com os governos de vários estados.

Figura 14 - Turma do período da tarde do Projeto Arrastão
Fonte: AUTORA, 2016

Assim como Albert Einstein, eu acredito que a imaginação é mais importante do que
o conhecimento. (Thorpe, 2004 p. 61)
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