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A busca por uma razão

• Uma proposta

• Uma decisão

Charles M. Schulz



E agora, Vitória?
• Falta alguma coisa a ser dita e que as pessoas ainda não saibam 

sobre sustentabilidade nas cidades, consumo consciente e 
responsabilidade?

• O que já não está dentro de cada um de nós, e ainda não sabemos, 
para exercitar corretas relações humanas?

• Nós precisamos de alguém nos dizendo o que é correto ou não? 
Ditando regras, instruindo,  fiscalizando, punindo?

• O que falta então para despertar empatia, sensibilizar, mobilizar as 
pessoas?



O que falta para praticarmos a sustentabilidade 
humana nas cidades, consumo consciente e 
responsabilidade social?



O que eu estou fazendo aqui?

• Como posso contribuir?

• Há uma resposta, uma solução para 
alcançar/praticar sustentabilidade  humana nas 
cidades, consumo consciente e responsabilidade 
social?

• Antes, qual é a pergunta a ser feita?



Há uma única resposta para tudo, 
um único caminho?
• Provar com única equação que o tempo tem um início

(…) Uma única equação elegante que explique tudo.
Stephen Hawkins

• A resposta para todas as perguntas, sobre o sentido da vida, o 
universo e tudo o mais é 42. Douglas Adams



Como posso inspirar as pessoas?

• Eu sonho com um país em que a educação prevalecerá! Malala 
Yousazai

• Nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das 
pessoas! Cora Coralina 

• Ostra feliz não faz pérola! Rubem Alves

• O sonho é que leva a gente para a frente. Se a gente for seguir 
a razão, fica aquietado, acomodado. Ariano Suassuna

• Não sei, só sei que foi assim. Chicó (Suassuna em Alto da 
Compadecida) .



O que falta para praticarmos a sustentabilidade 
humana nas cidades, consumo consciente e 
responsabilidade?



Quando olhamos para a cidade, o 
que vemos?



Será que o que vemos na 
paisagem urbana altera nosso 
humor?



Quando olhamos, o que vemos? 
Como nos sentimos?



O que significa o espaço urbano 
para nós?



O que significa o espaço urbano 
para nós?



Se assumirmos que:

• Somos os arquitetos, engenheiros, construtores e 
operários dessa obra de arte que pode ser o espaço 
de convivência urbano, que são espaços coletivos e 
que podem contribuir para nossa má ou boa 
qualidade de vida e que nós somos a causa e as 
soluções para todos os nossos problemas… 

• O que fazer?



Contribuições:

• Um Portal Encantado (ou enfeitiçado) –
Observatório de Resíduo www.observatorio.unb.br

• Um aplicativo para Android - Disciplina so Curso de Engenharia de 
Software – Desenvolvimento de Software 

Prof. Giovanni de Almeida Santos

Equipe: 

Fabrício Santos Monteiro

Marcel de Oliveira Coelho

http://www.observatorio.unb.br/


APP - Nome?  (Descarte Certo)? 



APP – Nome? (Descarte Correto)?



Três coisas podem inspirar, 
sensibilizar e mobilizar as pessoas:

Quino

Dik Brownie

Bill Waterson



Obrigada!

Vitória Ferrari
vitferrari@gmail.com


