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Apresentação 

 

Sou natural da cidade de São Paulo, crescida na periferia e amante de 

atividades ao ar livre, ambientes naturais e animais. Então, sempre me senti sufocada 

com tanto cimento e uma cultura de violências à natureza humana e a outras formas 

de vida da cidade. 

A vontade era de colaborar com algo significativo para a ecologia geral e 

diminuir essa sensação angustiante, o que para mim era bastante claro: plantar 

árvores e fazer arte nas cidades! Mas como?  

Foi durante uma viagem a terras distantes, após um período mais conectada 

com o tempo presente e a natureza, que vieram inspirações. 

Ao mesmo tempo em que parecia super difícil, pois precisaria de habilidades, 

conhecimentos, dinheiro, materiais, pessoas e outras tantas coisas que não possuo, 

era muito claro que tudo isso havia, abundantemente, nas cidades. Afinal, há de tudo 

em São Paulo! Inclusive muito desperdício. O problema seria como acessar o que 

minhas economias de ecóloga, definitivamente, não permitiriam. 

Lembrei-me de uma matéria que vi passar, por um acaso, em uma reportagem 

na TV, sobre Bancos de Tempo em Portugal, e pareceu a peça que faltava. Afinal, a 

questão não é ter dinheiro para contratar os serviços, mas ter os serviços em si!  

Os Bancos de Tempo deixavam claro que os recursos não estão limitados a 

preços, que estão lá e podemos nos organizar para compartilhá-los, gratuitamente, de 

uma forma simplesmente humana. 

Enfim, a ideia era que, sim, é possível unir as pontas entre o que falta (para 

mim, verde urbano) e o que sobra (por exemplo, há muita gente com vontade de se 

sentir parte de algo significativo nas cidades, e não apenas viver para pagar contas) 

e fazer surgir soluções a partir dos problemas. 

Foi então que entrei em contato com Bancos de Tempo espanhóis e resolvi 

conhecê-los de perto – me encantei! Vi que há mais potencial do que imaginava, e um 

novo mundo se descortinou para mim.  

A ideia não era exatamente realizar uma pesquisa de mestrado, mas a vontade 

em saber mais e como os Bancos de Tempo podem contribuir com um mundo mais 

sustentável, me levaram a esta pesquisa. Que deve ser uma parte do caminho para o 

projeto de arborização urbana, se tudo der certo. 
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Resumo 

 

O processo de crescimento das cidades tem ocorrido de maneira desorganizada e 

predatória dos recursos ambientais, levando esses espaços à degradação ambiental 

e à falta de qualidade de vida para seus habitantes. Nesse sentido, a presente 

pesquisa propõe investigar alternativas capazes de promover a melhoria da qualidade 

ambiental e de vida nas cidades, como os Bancos de Tempo, sistemas de trocas 

gratuitas e solidárias de serviços, com objetivo de propor soluções às demandas das 

comunidades em que se inserem. Para tanto, foram realizadas pesquisa bibliográfica 

para aprofundamento teórico do tema; levantamento de experiências de sistemas de 

Banco de Tempo com atuação em diversas áreas, no país, na Espanha e em Portugal 

e entrevistas semiestruturadas com gestores de Bancos de Tempo. A partir dos dados 

obtidos, foi possível caracterizar os sistemas de Banco de Tempo, identificar seus 

pontos fortes – como a capacidade de movimentação de recursos e capital social, 

envolvimento comunitário e soluções de baixo custo – e fracos – como dificuldades de 

gestão e comunicação; os potenciais para sua atuação e aplicabilidade em projetos 

socioambientais, que foram descritos especialmente a partir de três maneiras: 

promoção de encontros, parcerias e realização própria; relações entre as iniciativas e 

os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da Organização 

das Naçôes Unidas (ONU), os quais se combinam e convergem em diferentes 

aspectos, como promoção de bem-estar, oportunidades de educação, igualdade de 

gênero, redução de desigualdades, sustentabilidade urbana, consumo responsável, 

justiça e parcerias; bem como a elaboração de recomendações para iniciativas 

semelhantes, com foco na atenção aos anseios sociais, atividades de dinamização, 

potencial das parcerias e comunicação eficiente, a fim de disseminar práticas capazes 

de melhorar a qualidade ambiental e de vida em áreas urbanas. 

 

Palavras-chave: Cidades; sustentabilidade; qualidade de vida; capital social; 

economia colaborativa; banco de tempo. 
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Abstract 

 

The cities' growth process has occurred in a disorganized and predatory way of 

environmental resources, leading these spaces to environmental degradation and a 

lack of quality of life for their inhabitants. In this sense, this research proposes to 

investigate alternatives capable of promoting the improvement of the environmental 

and life quality in cities, such as Time Banks, free and solidarity exchange systems for 

services, with the objective of proposing solutions to the demands of the communities 

in which they are located. For this purpose, bibliographical research was carried out to 

deepen the theoretical understanding of the theme; a search of experiences of Time 

Bank systems operating in various areas, in the country, Spain and Portugal and semi-

structured interviews with Time Bank managers. From the data obtained, it was 

possible to characterize the Time Bank systems, identify their strengths – such as the 

ability to move resources and social capital, community involvement and solutions at 

low cost – and weaknesses – such as management and communication difficulties; 

the potentials for its performance and applicability in social and environmental projects, 

which were described especially in three ways: promotion of meetings, partnerships 

and realization by their own; relations between the initiatives and the Sustainable 

Development Goals (SDG) of the United Nations Agenda 2030, which combine and 

coverge in different aspects, such as the promotion of well-being, educational 

opportunities, gender equality, reduction of inequalities, urban sustainability, 

responsible consumption, justice and partnerships; as well as the elaboration of 

recommendations for similar initiatives, focusing on attention to social concerns, 

dynamization activities, potential for partnerships and efficient communication, in order 

to disseminate practices capable of improving environmental and life quality in urban 

areas. 

 

Keywords: Cities; sustainability; quality of life; share capital; collaborative economy; 

time bank. 
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Resumen 

 

El proceso de crecimiento de las ciudades se ha producido de forma desorganizada y 

depredadora de los recursos ambientales, llevando estos espacios a la degradación 

ambiental y la falta de calidad de vida de sus habitantes. En este sentido, esta 

investigación se propone investigar alternativas capaces de promover la mejora del 

medio ambiente y la calidad de vida en las ciudades, como los Bancos del Tiempo, 

sistemas de intercambio de servicios gratuitos y solidarios, con el objetivo de proponer 

soluciones a las demandas de las comunidades de donde se encuentran. Por ello, se 

realizó una investigación bibliográfica para profundizar en la comprensión teórica del 

tema; relevamiento de experiencias de sistemas de Banco de Tiempo operando en 

diversas áreas, en el país, España y Portugal y entrevistas semiestructuradas con 

responsables de Banco de Tiempo. A partir de los datos obtenidos, fue posible 

caracterizar los sistemas de Bancos de Tiempo, identificar sus fortalezas - como la 

capacidad de mover recursos y capital social, participación comunitaria y soluciones 

de bajo costo - y debilidades - como dificultades de gestión y comunicación; el 

potencial para su desempeño y aplicabilidad en proyectos sociales y ambientales, los 

cuales fueron descritos especialmente en tres formas: promoción de reuniones, 

alianzas y autorrealización; relaciones entre las iniciativas y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas (ONU), que 

se combinan y convergen en diferentes aspectos, como la promoción del bienestar, 

las oportunidades educativas, la igualdad de género, la reducción de las 

desigualdades, sostenibilidad urbana, consumo responsable, justicia y alianzas; así 

como la elaboración de recomendaciones para iniciativas similares, enfocándose en 

la atención de inquietudes sociales, actividades de dinamización, potencialidad de 

alianzas y comunicación eficiente, con el fin de difundir prácticas capaces de mejorar 

la calidad ambiental y de vida en áreas urbanas. 

 

Palabras llave: Ciudades; sustentabilidad; calidad de vida; capital social; economía 

colaborativa; banco de tiempo. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Em relatório global sobre Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos de 2019, 

a  Organização das Nações Unidas (ONU) aponta como diversos fatores e atividades 

humanas alteraram significativamente a natureza em várias partes do mundo, em 

especial nos últimos 50 anos, mostrando um rápido declínio na grande maioria dos 

indicadores de ecossistemas e biodiversidade, relacionado à forma de produção, 

expansão urbana e crescimento populacional, em um estilo de vida baseado no 

consumo (DÍAZ et al., 2019). 

As cidades, especificamente, possuem importante papel na degradação 

ambiental. Com mais da metade da população mundial em seus territórios, assumem 

espaço central da vida social e atividades humanas, porém, sob uma lógica de alta 

produção e consumo, levando ao comprometimento dos mais variados ambientes do 

planeta, o que leva, por seu turno, a um modelo de desenvolvimento urbano 

frequentemente insustentável, com progressivos e profundos impactos ambientais, 

tais como poluição atmosférica, hídrica e dos solos. Esse modelo de desenvolvimento 

urbano, por sua vez, reflete em uma degradação da qualidade de vida dos que 

residem nas cidades, em função da diminuição da qualidade ambiental do território 

(ONU, 2016; ONU, 2019). 

A ONU estima um maior crescimento urbano entre 2019 e 2030 no Sul Global, 

evidenciando a necessidade de lidar de forma criativa e inclusiva com a questão da 

falta de infraestrutura, sendo a sustentabilidade1 e a resiliência2 urbana levantadas 

como pontos de alta relevância à qualidade de vida humana, mitigação e adaptação 

a mudanças climáticas, que podem ser construídas, por sua vez, por meio da 

infraestrutura verde, agricultura urbana, espaços para biodiversidade e manutenção 

de corpos d’água, por exemplo, o que pode resultar em uma série de benefícios à 

qualidade ambiental (DÍAZ et al., 2019). 

Mendéz (2015) expõe que, em tempos de queda da qualidade de vida nas 

cidades, crescimento insustentável e ausência do Estado no cumprimento de funções 

                                                      
1 Sustentabilidade pode ser definida como a “manutenção quantitativa e qualitativa do estoque de 
recursos ambientais, utilizando tais recursos sem danificar suas fontes ou limitar a capacidade de 
suprimento futuro, para que tanto as necessidades atuais quanto aquelas do futuro, possam ser 
igualmente satisfeitas” (AFONSO, 2006, p. 11). 
2 Resiliência pode ser entendida como “habilidade de um sistema social ou ecológico de absorver 
distúrbios enquanto mantém a mesma estrutura e vias básicas de funcionamento, a capacidade de 
auto-organização, e a capacidade de adaptar-se a estresse e mudanças” (IPCC, 2007, p. 86). 
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que visem manter a coesão social, faz-se necessária a busca por alternativas para 

regenerar o tecido social e atender necessidades da população, especialmente os 

mais vulneráveis, o que implica em um crescente protagonismo da mobilização 

cidadã, além de despertar o interesse em conhecer atividades e práticas econômicas 

alternativas, juntamente com o desenvolvimento de redes de colaboração, o que, 

porém, é dificultado pela escassez de informação. 

Nesse sentido, o capital social – normas e valores compartilhados que 

promovem a cooperação social (FUKUYAMA, 2003) –, seria crucial para o 

desenvolvimento destas alternativas socioeconômicas, recursos e capacidades de um 

território, permitindo que os indivíduos mais vulneráveis se organizem para defender 

seus interesses e necessidades. O capital social pode ser ativado e gerado por meio 

do trabalho em comum realizado pelas redes sociais, o que é conseguido pela 

cooperação, compartilhamento de conhecimentos e decisões coletivas, levando a 

uma maior eficiência da coletividade, transparência de informações, criatividade social 

e democracia mais participativa. Ainda, nesses processos, a solidariedade representa 

um princípio ético que fundamenta ações com objetivos transformadores 

(FUKUYAMA, 2003; MENDÉZ, 2015). 

Como forma de organização e intervenção social capaz de promover 

transformações, com princípios baseados na movimentação do capital social e coesão 

social, existem os Bancos de Tempo que, partindo da ideia do tempo como recurso, 

buscam uma organização social mais justa e equitativa. Mediante trocas 

multirrecíprocas – oferecer ajuda independentemente de quem lhe prestou ajuda 

anteriormente – de serviços e habilidades, os Bancos de Tempo são capazes de 

promover aspectos importantes à sustentabilidade da vida, como autonomia, 

empoderamento social, estruturação e mudanças sociais, já verificados, por exemplo, 

em casos aplicados à educação escolar, ao fortalecimento do bem-estar e ao apoio 

psicológico a grupo de pessoas soropositivas (CASASOLA, 2013; GALERA, 2013; 

IZA, 2014). 

 

1.1 Proposta da pesquisa 

 

Partindo-se do questionamento acerca das possibilidades de movimentação de 

capital social para melhoria da qualidade ambiental e de vida nas cidades, esta 

pesquisa propõe-se a investigar capacidades e atributos dos Bancos de Tempo, 
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entendidos como programas e sistema econômico comunitários, que utilizam o tempo 

como moeda, a fim de conhecer seus potenciais para execução e suporte a projetos 

socioambientais, com vistas ao incremento da sustentabilidade urbana; suas 

limitações e, ainda, maneiras de conjugar esforços para intervenções nas cidades, 

que possam refletir em ganhos à população humana e à resiliência urbana. 

Espera-se, com este trabalho, contribuir para a reflexão acerca da necessidade 

de fomentar intervenções nas cidades que promovam melhorias à qualidade 

ambiental e de vida para a sociedade nelas presentes, esclarecer sobre possibilidades 

de articulação social de maneira autônoma e com baixos custos que permitam o 

empoderamento social, além de apresentar sugestões para a expansão do alcance 

de projetos socioambientais com base no sistema dos Bancos de Tempo, criatividade 

e capital social. 

 

1.2 Organização da dissertação 

 

Além desta Introdução e dos Objetivos apresentadas na sequência, esta 

dissertação, no Capítulo 3, apresenta a revisão da literatura, trazendo questões 

relacionadas às problemáticas das cidades, sustentabilidade urbana, capital social e 

Bancos de Tempo; no Capítulo 4, traz as metodologias utilizadas na pesquisa, desde 

a coleta à análise de dados; o Capítulo 5 traz os resultados e a discussão, que 

abordam características gerais identificadas, as categorias de análise, matriz FOFA e 

recomendações, tanto aos  Bancos de Tempo, quanto projetos socioambientais, 

considerando parcerias; por fim, apresenta-se a conclusão acerca da pesquisa 

realizada. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Investigar as experiências e as potencialidades dos sistemas de Banco de 

Tempo para a promoção da melhoria da qualidade ambiental e de vida em áreas 

urbanas, procurando identificar pontos fortes e fracos que interferem em seu 

desempenho. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

Os objetivos específicos desta pesquisa incluem: 

- Realizar levantamento sobre as experiências de sistemas de Banco de 

Tempo no país e em outras nações, com atuação na área socioambiental, e como têm 

funcionado; 

- Investigar o funcionamento de sistemas de Banco de Tempo, bem como seus 

pontos fracos e fortes, limites e possibilidades, junto aos envolvidos nos Bancos de 

tempo voltados para a promoção da qualidade ambiental e de vida em espaços 

urbanos; 

- Sistematizar as informações e propor recomendações que podem contribuir 

para a disseminação dos sistemas de Banco de Tempo voltados para a melhoria da 

qualidade ambiental e de vida em áreas urbanas. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 A cidade e seus desafios 

 

Em maio de 2019, a ONU divulgou uma prévia de relatório global de avaliação 

sobre biodiversidade e serviços ecossistêmicos, que reúne diversos estudos sobre o 

impacto humano no planeta e sua interação com a natureza. Este relatório aponta que 

os impactos antrópicos se aprofundaram nos últimos 50 anos, em função da pressão 

exercida sobre o ambiente decorrente, sobretudo, do crescimento populacional, forma 

de ocupação e uso da terra, hábitos de consumo e poluição. O documento conclui que 

a atividade humana já alterou bruscamente mais de 75% das áreas de terra do planeta 

e cerca de 66% dos oceanos, resultando em altos índices de extinção de espécies, o 

que compromete fontes de subsistência, a manutenção do clima, segurança alimentar 

e qualidade de vida em todo o mundo (DIAZ et al., 2019). 

Segundo o mesmo relatório, a população mundial concentra-se cada vez mais 

em áreas urbanas, passando de 50%, conforme levantamentos realizados em 2018, 

com projeções para quase 70%, em 2050. Tendências mundiais, que evidenciam a 

importância de se pensar a vida nas cidades, dado o espaço significativo que ocupam 

nas dinâmicas sociais e ambientais, em nível global. 

A expansão das cidades está associada a um alto custo ambiental, que inclui 

desmatamento; fragmentação de habitats; perda de biodiversidade; alta produção de 

resíduos sólidos, líquidos e gasosos; poluição atmosférica, hídrica e dos solos, além 

de poluição sonora; erosões do solo; enchentes, desabamentos e assoreamento de 

rios; contaminação de mananciais, águas superficiais e subterrâneas (DIAS, 2002; 

DIAZ et al., 2019; GROSTEIN, 2001; ONU, 2016; SOUZA; TRAVASSOS, 2008). 

A urbanização acarreta alterações fundamentais no padrão de produção e 

consumo: produção em massa, consumo acelerado e provimento de serviços, 

aumentando consideravelmente a demanda por combustíveis fósseis, suprimento de 

energia e transporte. As cidades têm, por conseguinte, papel crucial na questão das 

mudanças climáticas globais3, pois concentram atividades econômicas, moradias, 

                                                      
3 Entende-se por mudanças climáticas as alterações do clima atribuídas direta ou indiretamente à atividade 
humana, que altera a composição da atmosfera mundial e que se soma à variabilidade natural do clima 
observada durante períodos de tempos comparáveis. Delas, decorrem efeitos adversos no ambiente 
físico ou na biota, nocivos à composição, capacidade de recuperação ou produtividade dos 
ecossistemas naturais ou moldados, ao funcionamento de sistemas socioeconômicos, saúde e bem- 
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indústrias e infraestruturas que são pontos cruciais de consumo de energia e emissão 

de gases do efeito estufa (ONU, 2016; SPOSITO, 1988). 

Ramires (1997) destaca o consumismo e a lógica de consumo como 

características da vida urbana e da maneira pela qual constroem-se as relações 

sociais e com o ambiente. Como resultante, ocorre tanto o esgotamento progressivo 

dos recursos naturais, gerando déficit ecológico (DIAS, 2002), quanto um grande 

desafio da vida urbana, pois gera muitos resíduos e degradação ambiental no próprio 

ambiente urbano (BORTOLETO; GONÇALVES-DIAS; SANTOS, 2013). 

Essa relação de dependência, demanda e consumo, além da redução da 

qualidade ambiental, torna os ecossistemas urbanos frágeis, instáveis e altamente 

vulneráveis, ambiental e socialmente, conferindo crescente perda da qualidade de 

vida dos seus habitantes (DIAS, 2002). 

 

3.1.1 Qualidade ambiental e de vida 

 

A sociedade tem buscado os ecossistemas urbanos em função de suas 

múltiplas possibilidades (DIAS, 2002). Porém, a almejada qualidade de vida está 

intrinsecamente relacionada tanto a fatores socioeconômicos, referentes ao 

funcionamento da vida em sociedade e necessidades percebidas, quanto ambientais, 

que se referem a características do meio que refletem diretamente na base de 

recursos necessários à vida, como qualidade do ar, da água, dos meios de 

subsistência, clima, saneamento; e, ainda, parâmetros físicos que se refletem na 

condição psicológica da população e em questões sociais e culturais (MAZZETTO, 

2000). Para Minayo e colegas (2000), qualidade de vida seria um híbrido biológico- 

social, mediado por condições mentais, ambientais e culturais. Verificando-se, assim, 

a relação entre qualidade de vida e qualidade ambiental. 

Para Guimarães (2005), a qualidade ambiental pode ser entendida como um 

conceito amplo, tendo o meio ambiente como substrato e mediador de todas as formas 

de vida. Para ela, é inútil alegar acesso às várias dimensões da qualidade de vida sem 

qualidade ambiental, pois 

 
[m]esmo considerando que podemos ter uma ótima qualidade ambiental e não 
termos padrões aceitáveis de qualidade de vida individual e coletiva, devido 
a problemas de acesso, inclusão, participação, pertinência, satisfação, 

                                                      
estar humano (ONU, 1992). 
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adaptação, etc., a recíproca não é verdadeira: se tivermos o que julgamos 
ótima qualidade de vida individual ou coletiva, mas estivermos também 
inseridos em condições ambientais deterioradas, tais como excesso de níveis 
de poluição, contaminação de recursos hídricos, índices ameaçadores de 
segurança ambiental, entre outros aspectos, não adianta insistir, pois não 
teremos qualidade de vida, mesmo que não percebamos estas situações, ou 
alienemo-nos em relação a elas. Somos parte e esta é uma condição 
inexorável (GUIMARÃES, 2005, p. 20). 
 

No guia do Ministério do Meio Ambiente sobre Saúde Ambiental (2011), por 

exemplo, aponta-se uma variedade de efeitos adversos sobre a saúde humana em 

função da exposição à poluição e aos contaminantes provenientes da urbanização 

acelerada, podendo ocasionar efeitos subclínicos, desenvolvimento de doenças e 

agravos, ou mesmo a morte, dependendo da nocividade do poluente, intensidade da 

exposição e da suscetibilidade individual (BRASIL, 2011). 

Cabe notar a rapidez das mudanças ambientais representadas pela 

modernidade e a vida em centros urbanos em relação à capacidade adaptativa 

humana, tanto genética e biológica, quanto comportamental, o que leva a sérias 

dificuldades em lidar com fatores ambientais estressores, afetando aspectos como a 

saúde física e psicológica (KORMONDY; BROWN, 2002). 

Além destes fatores, o empobrecimento ambiental gerado pelos processos de 

urbanização, torna, como dito por Ferreira (2013), o ambiente urbano um ambiente 

hostil para a adaptação de espécies da fauna e da flora. 

 

3.2 Resiliência socioambiental e sustentabilidade urbana 

 

Resiliência, que se refere à “a habilidade de um sistema social ou ecológico de 

absorver distúrbios enquanto mantém a mesma estrutura e vias básicas de 

funcionamento, a capacidade de auto-organização, e a capacidade de adaptar-se a 

estresse e mudanças” (IPCC, 2007, p. 86), é característica fundamental do meio para 

sua capacidade de adaptação e de manter sua estrutura, sua funcionalidade e sua 

finalidade (TYLER; MOENCH, 2012). 

A resiliência é fortalecida quando há a condição de equilíbrio de um 

ecossistema referente à sua própria biodiversidade e ciclos biogeofísicos, reduzindo, 

com isso, o estado de fragilidade do meio e da sociedade. Está associada a outros 

aspectos relacionados à sustentabilidade, como eficiência no uso dos recursos, 
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biodiversidade, baixa emissão de carbono, construção de economia verde4 e 

inclusiva, além de incluir o objetivo de estruturar comunidades menos vulneráveis, 

felizes e saudáveis (METZGER; ROBERT, 2013). 

A ONU, ao elencar a sustentabilidade como uma prioridade, divulgou, em 2015, 

a “Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável: uma agenda global para 

sustentabilidade e dignidade humana”. Um plano de ação com bases nas três 

dimensões do desenvolvimento sustentável5 – econômica, social e ambiental –, com 

17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 169 metas, que intenciona 

fortalecer a paz universal e alcançar o desenvolvimento sustentável, que pode ser 

entendido como um caminho para assegurar dignidade e direitos humanos, igualdade, 

resiliência e ambiente saudável e protegido (ONU, 2016). 

Com o ODS de número 11, por exemplo, visa tornar as cidades e os 

assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis 

(destaque da autora). Neste ODS, estabelecem-se metas que visam aumentar a 

qualidade de vida dos seus habitantes por meio do acesso a serviços, espaços e 

recursos, inclusão e participação social, buscando tornar as cidades espaços 

ambientalmente menos impactantes, mais saudáveis, seguros, sustentáveis e 

resistentes (ONU, 2016). 

Reforça-se, assim, a importância da construção da resiliência urbana, 

colocando o tema no centro de agendas internacionais, a fim de tornar as cidades 

ambientes mais seguros e de maior qualidade de vida aos seus habitantes (ONU, 

2016), o que é alcançado por meio do uso racional dos recursos naturais e o 

estabelecimento de ambientes agradáveis para as pessoas e pelas pessoas (DIAS, 

2002). Para isso, é necessária a construção de ideias e propostas que auxiliem esse 

propósito (CUVI, 2013). 

                                                      
4 Economia verde pode ser enendida com uma forma de economia que resulta na melhoria do bem-
estar humano e da equidade social, ao mesmo tempo em que reduz significativamente os riscos 
ambientais e a escassez ecológica. Diz respeito à economia de baixo carbono, eficiente em termos de 
recursos e socialmente inclusiva, em que o crescimento da renda e do emprego deve ser impulsionado 
por investimentos que reduzem as emissões de carbono e poluição, aumentam a eficiência energética e 
de recursos e evitam a perda de biodiversidade e serviços ecossistêmicos (UNEP, 2011, p. 9). 
5 Neste trabalho, considera-se que desenvolvimento sustentável corresponde ao processo de 
ampliação permanente das liberdades substantivas dos indivíduos em condições que estimulem a 
manutenção e a regeneração dos serviços prestados pelos ecossistemas às sociedades humanas. Ele 
é formado por uma infinidade de fatores determinantes, mas cujo andamento depende, justamente, da 
presença de um horizonte estratégico entre seus protagonistas decisivos. O que está em jogo nesse 
processo é conteúdo da própria cooperação humana e a maneira como, no âmbito dessa cooperação, 
as sociedades optam por usar os ecossistemas de que dependem (ABRAMOVAY, 2010, p.97). 
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Para as cidades, resiliência urbana trata-se de projeto de sociedade, enquanto 

sistema social e territorial. Consiste em reforçar a autonomia das comunidades e 

estabilidade ambiental (METZGER; ROBERT, 2013; TYLER; MOENCH, 2012). A 

construção de um cenário resiliente depende de diferentes segmentos da sociedade, 

como abordado por Tyler e Moench (2012), com a integração de agentes sociais e 

instituições, juntamente com elementos biofísicos como componentes de sistema 

socioecológicos. 

Essa ideia converge com o que propõem os ODS, os quais se apresentam de 

forma integrada e indivisível, tendo como propósito estimular ações em áreas 

consideradas cruciais para a humanidade e para o planeta: pessoas, planeta, 

prosperidade, paz e parceria. De acordo com a Agenda 2030, não há sustentabilidade 

sem paz ou paz sem sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável seria, portanto, 

imprescindível à realização humana em todo o mundo, considerando as gerações 

atuais e futuras. Por isso, coloca como propósitos, o fim da pobreza e da privação, a 

igualdade, ambiente saudável e hábitos humanos responsáveis, realização humana, 

a harmonia do progresso econômico, social e tecnológico com a natureza e a 

construção de parcerias sob um espírito de solidariedade global, a fim de consolidar 

um mundo de bem-estar a todos, justo, de harmonia e proteção às diferentes espécies 

viventes (ONU, 2016). 

Compreende-se, portanto, que a Agenda 2030 estabelece conexões diretas 

entre diferentes elementos da vida (social, econômico e ambiental) para alcance da 

sustentabilidade, os quais devem, como defendem, ser perseguidos por todos os 

países, grupos e pessoas interessadas. 

 

3.2.1 Articulação para construção de sustentabilidade e resiliência urbana 

 

Tyler e Moench (2012) apontam a importância dos atores sociais6 para a 

construção da resiliência urbana, pois esses diferem do sistema funcional por estarem 

dotados de decisões com propósitos, bem como serem capazes de análises 

independentes, deliberações, interações voluntárias e escolhas estratégicas frente a 

novas informações, baseadas em vontade e intenção. Incluem desde indivíduos e 

                                                      
6 Sujeitos participantes de um coletivo, falantes, atuantes e de ação concreta, com lugar definido e 
dinâmico nas relações de dominação e poder, de atuação estratégica também nas relações de 
influência, cooperação e aliança (FERREIRA, 2017). 
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organizações sociais até instituições públicas e privadas, constituindo aspecto 

importante da resiliência, por possuírem a capacidade de aprendizado e mudanças 

estratégicas. Os autores citam, inclusive, que "institutions for collective action and 

governance can also be designed to strengthen resilience by supporting ecosystem 

restoration and sustainability”7 (TYLER; MOENCH, 2012, p. 316). 

A qualidade de vida humana está diretamente relacionada à interferência do 

ser humano no ambiente construído (XIMENES, 2011), e atores bem capacitados 

podem promover um ambiente robusto e flexível, contribuindo para aumentar a 

resiliência do meio (TYLER; MOENCH, 2012). 

Em documento da plataforma do Programa Cidades Sustentáveis, de 2012, são 

abordadas mais amplamente questões relativas à sustentabilidade urbana para 

melhoria da qualidade de vida nas cidades, que busca, como fim, compromissos que 

consideram "a participação da comunidade local na tomada de decisões, a economia 

urbana preservando os recursos naturais, a equidade social, o correto ordenamento 

do território, a mobilidade urbana, o clima mundial e a conservação da biodiversidade, 

entre outros aspectos relevantes" (SUSTENTÁVEIS, 2013, p. 4). 

As cidades têm se tornado foco de movimentos e de ações na elaboração de 

soluções na busca por sustentabilidade global por meio de transformações no modelo 

de pensar, agir e planejar espaços urbanos (ABDALA et al., 2014; LOUV, 2016). Esses 

movimentos possuem como um dos seus pontos fundamentais, a crença na força e 

potencial criativo das comunidades e a urgência de atuação coletiva em resposta aos 

desafios atuais.  

Logo, apesar de as cidades desenvolverem-se, frequentemente, sob um 

modelo insustentável devido a práticas de produção e consumo desenfreados, que 

comprometem o ambiente, a urbanização é apontada como uma força positiva que 

sustenta profundas transformações sociais, políticas e econômicas, devido à 

concentração de atividade econômica, inovação, fluxo de transporte, comércio e 

informação (ONU, 2016), o que pode representar fonte de soluções para a questão 

da perda de qualidade ambiental e de vida, como será visto adiante. 

 

  

                                                      
7 “instituições para ação coletiva e governança também podem ser projetadas para fortalecer a 
resiliência, por meio de apoio à restauração e sustentabilidade do ecossistema” (tradução livre da 
autora). 
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3.3 Soluções que vêm das cidades 

 

Apesar dos desafios urbanos e aspectos de insustentabilidade que levam à 

redução de qualidade ambiental e de vida nesses ambientes, como abordado 

anteriormente, as cidades também comportam potencialidades e atributos para 

realizar esforços em busca de formas de desenvolvimento mais sustentável, 

relacionadas às suas iniciativas, criatividade e capital social potencial (KAPSTEIN; 

HUERTA, 2014), além de possuírem maior concentração de capital físico – como 

infraestrutura, maquinário,  equipamentos e sistema financeiro – e humano – nível de 

educação, saúde e acesso à informação (RATTNER, 2003). Nesse sentido, como 

apontam Mata e colegas (2007), uma vez que as cidades abrigam a maior parte da 

população, atraída pela expectativa de emprego e de renda, bem como pela oferta de 

serviços e recursos tangíveis ou intangíveis, é possível observar como as regiões 

metropolitanas contam também com maior quantidade de pessoas qualificadas 

(MATA et al., 2007), demonstrando sua riqueza de capital humano, pelo qual é 

possível inferir seu potencial intelectual e técnico. 

Ainda, as cidades têm como característica histórica, a concentração de capital 

financeiro, que, apesar de sua distribuição desigual entre as camadas sociais, permite 

construir, destruir e reconstruir a cidade. Esses movimentos – de construção, 

destruição e reconstrução – a despeito de não necessariamente se refletirem em 

qualidade de vida, juntamente com as demais características, constituem pontos 

favoráveis às possibilidades de ação para melhoria da qualidade ambiental e de vida do 

ambiente urbano (VALENÇA, 2006). 

Contudo, projetos sociais e ambientais, de modo geral, encontram dificuldades 

para sua implementação. As dificuldades relacionam-se especialmente à falta de 

definição de seu papel social, de estruturação institucional e burocracias, baixa 

participação social e, sobretudo, dificuldade em identificar fontes de financiamento e 

de captação de recursos (FRASSON, 2001). Pode-se depreender, portanto, que 

essas dificuldades dimunuem consideravelmente o potencial impacto positivo de tais 

iniciativas em ambientes urbanos.  

É essencial, portanto, promover a criatividade, a inovação e a aprendizagem 

para que o desafio global de preservar a biodiversidade em face de uma urbanização 

sem precedentes seja cumprido (ONU, 2016), no que o capital social pode ajudar, 

como será visto a seguir. 
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3.3.1 Capital social 

 

Devido a uma forma de organização política que adota ações que não 

respeitam os direitos humanos de todos os cidadãos, levando à prevalência de 

interesses particulares, e em função do descrédito das pessoas com programas 

sociais governamentais insuficientes, além da decadência comunitária, muitos 

cidadãos têm buscado, cada vez mais, organizações engendradas informalmente na 

sociedade como alternativas às tradicionais para a resolução dos problemas. Essas 

organizações são vistas como mais flexíveis, efetivas e capazes de estruturar suas 

atividades em função das reais necessidades e circunstâncias comunitárias, 

aumentando a confiança da população em ações da sociedade civil para regeneração 

política (BAQUERO, 2003). 

Nesse sentido, é relevante o papel que o capital social pode desempenhar para 

o desenvolvimento dessas ações e organizações. O capital social corresponde a 

normas, valores, instituições e relacionamentos compartilhados que permitem a 

cooperação dentro ou entre os diferentes grupos sociais, o que depende da interação 

entre, pelo menos, dois indivíduos. São características extraeconômicas, recursos a 

partir dos quais é possível assegurar a manutenção da ordem em função dos 

relacionamentos que reivindicam sua base na honestidade (ainda que possam ser 

corruptíveis) (BITTENCOURT, 2008). 

O capital social permite a construção de confiança e conexões, constituídas a 

partir de valores compartilhados e objetivos comuns, relativas às emoções e razões 

pelas quais se estabelecem convivência e o modo como se convive. Essas conexões 

abrem horizontes de possibilidades, que podem ser dadas por "parcerias, trocas, 

amizades, afetos, novos  valores e formas de convivência, criação de conhecimentos, 

aprendizados, apoios, diálogos, participação, mobilização, força política, conquistas e 

muito mais" (BITTENCOURT, 2008, p. 5). A autora esclarece que, além de investir 

sobretudo no empreendedorismo como aspecto do capital humano, é preciso investir 

também na capacidade de cooperação da sociedade, resolução de conflitos de 

maneira democrática, constituição de comunidade e formação de redes – pois estas 

têm a horizontalidade como propriedade organizacional característica, dando-lhe um 

caráter emancipatório – como elementos do capital social. 

Para Baquero, 
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[s]e as pessoas confiam umas nas outras, honram as obrigações, seguem as 
normas e tornam-se amigos uns dos outros, somente para maximizar sua 
própria utilidade, esses elementos são simplesmente commodities adicionais 
para serem intercambiados (BAQUERO, 2003, p. 95). 
 

Bittencourt (2008) discorre acerca da influência das redes de relações sociais, 

nas quais o comportamento dos indivíduos intervém nas escolhas de outros, relações 

que se estruturam em função do compartilhar, mais do que o mesmo território, seus 

interesses, necessidades e desejos comuns. Nas palavras da autora, "é possível 

construir formas de organização social inovadoras, baseadas em princípios 

democráticos, inclusivos, emancipadores e que busquem a sustentabilidade" 

(BITTENCOURT, 2008, p. 5). 

Ainda, capital social pode ser compreendido como um recurso complexo de 

impacto significativo e relevante na superação e resolução de dilemas e problemas 

comuns da coletividade, por meio de ações cooperativas comunitárias, principalmente 

para aspectos negligenciados ou escondidos da vida política de uma cidade, tornando 

as atividades mais efetivas em aspectos sociopolíticos e econômicos. Destaca-se que 

a qualidade e quantidade de conexões sociais importam para garantir o fluxo diverso 

nas redes e obter um menor ou maior sucesso na superação de restrições locais 

(BAQUERO, 2003). 

Por suas características, capital social é entendido como importante recurso 

para o desenvolvimento local e inclusão social, bem como o seu acúmulo (a 

quantidade, volume ou frequência de certas características extraeconômicas, de 

formas não financeiras de "poupança") é tido como fundamental para prosperidade da 

comunidade (BITTENCOURT, 2008). 

 

3.3.2 Capital social e sustentabilidade urbana 

 

Lopez e Huerta (2014), ao tratarem da questão da vulnerabilidade urbana, 

relativa aos danos potenciais advindos por ameaças ambientais, sociais, econômicas 

e físicas, levantam o capital social como aspecto de resiliência da cidade, que remete 

à sua gente, suas iniciativas e criatividade. Esse tipo de capital tem uma função 

dinamizadora da coesão social, que pode levar à redução da pobreza e desigualdade. 

 
Afinal, a cidade é formada por pessoas; quão mais criativas elas forem e quão 
mais interconectada estiver essa criatividade, mas criativa será a cidade. 
Quão mais criativo for o ambiente da cidade, mais o talento de cada habitante 
e profissional será estimulado (REIS, 2012, p. 10). 
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Assim, as relações sociais e a criatividade, que constituem o capital social de 

uma comunidade urbana, são meios pelos quais se pode lograr planos para interesses 

e espaços comuns, por meio da solidariedade, para uma realidade de maior 

sustentabilidade humana (LOPEZ; HUERTA, 2014; BITTENCOURT, 2008). Por isso, 

Baquero (2003) suscita a questão da valorização do cidadão como fator de mudança 

de realidade social, sendo o capital social um meio de empoderamento dos cidadãos.  

O empoderamento social tem sido discutido por vários autores ao longo 

do tempo, em diversas esferas (BAQUERO, 2012). Por exemplo, Casasola (2013) 

traz, a partir de alguns autores, o entendimento de que empoderamento corresponde 

a um “processo pelo qual as pessoas, organizações ou comunidades adquirem 

controle e domínio de suas vidas” (p. 274), em que os próprios cidadãos tenham a 

possibilidade de escolher, decidir e atuar frente às suas necessidades. 

Assim, a aquisição de capital social para a construção de cidades mais 

sustentáveis e resilientes passa pela construção de redes sociais, que estão 

condicionadas por fatores culturais, políticos e sociais – como motivações pessoais 

individuais, a ambição ou mesmo o sentimento de simpatia, como expõe Baquero 

(2003) –, que, se mais bem compreendidos, podem ser usados a favor do 

desenvolvimento local e sustentável (BITTENCOURT, 2008). 

Maneschy e Klovdahl (2007) reforçam que as redes sociais, ao gerarem 

solidariedade e reciprocidade, são fonte de capital social em uma comunidade, e as 

conexões sociais são o fator crucial para associações alcançarem seus objetivos, 

impossíveis de atingir por indivíduos isolados que dispõem unicamente de atributos 

pessoais, reforçando a importância das relações e união de esforços. 

Parte-se da premissa de construção de confiança para que haja redes sociais, 

como forma de fortalecer o contrato social. Sendo necessário, para tanto, que as 

pessoas compartilhem de um projeto social comum, que se fortaleça o conhecer e o 

partilhar de experiências diversificadas e inovações para lidar com problemas comuns, 

que vão desde questões financeiras limitadoras a pressões ambientais. Esses 

requisitos endossam o potencial positivo dos canais de intersecção e comunicação 

para um padrão de desenvolvimento com efetiva participação social (BAQUERO, 

2003; BITTENCOURT, 2008; MANESCHY; KLOVDAHN, 2007). 

Para que se construa a sustentabilidade local, com vista às potencialidades do 

capital social em promovê-la, é necessário, portanto, que as pessoas formem uma 
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rede social, formem laços segundo um padrão horizontal de organização e que sejam 

interdependentes, sendo, para isso, essencial que tenham um projeto social em comum 

e se envolvam voluntariamente em ações coletivas para realização deste projeto 

(MARQUES, 20038 apud BITTENCOURT, 2008). 

Neste sentido, no que tange à qualidade ambiental e social, Lopez e Huerta 

(2014) alegam que “falta educar para potenciar redes que ahora son incipientes, para 

cimentar el cuidado medioambiental y para difundir la solidariedad y el respeto a los 

otros”9 (p. 28). 

Dentre as propostas voltadas à intervenção social que possibilita inovar, 

permite o aprendizado, pretende empoderar as pessoas, reunir e mobilizar o capital 

social de uma comunidade em prol da melhoria da qualidade de vida, existem os 

chamados Bancos de Tempo, os quais serão abordados a seguir. 

 

3.4 Bancos de Tempo 

 

3.4.1 Definição 

 

Os Bancos de Tempo correspondem ao nome formal dado a instituições ou 

entidades comunitárias que utilizam sistemas de trocas solidárias, gratuitas, 

fundamentadas na reciprocidade (CASAS, 2002; GONZÁLEZ, 2017; SANTOS, 2013; 

MARTELLINI, 2014). Neles, a moeda de troca é o tempo, direcionado ao provimento 

de serviços e habilidades – conhecimentos, habilidades profissionais ou tarefas 

cotidianas e comunitárias, fora do mercado –, e as trocas são baseadas nos âmbitos 

sociais e culturais, como a família, a amizade, a vizinhança, comunidade, condição 

étnica etc. (CASAS, 2002; ESPÍN, 2013; GARCÍA, 2015; MIRALLES; PAGÈS, 2015; 

WILSON, 2015). 

Os Bancos de Tempo fazem parte da categoria de moeda alternativa social, 

representando uma evolução moderna de entidades clássicas de trocas ou escambo 

(MARTELLINI, 2014). Como resgata Bermúdez (2013), tal tipo de iniciativa responde 

a uma filosofia de trocas e intercâmbio comunitário presente desde as primeiras 

                                                      

8 MARQUES, Rafael. Os trilhos da nova Sociologia Económica. In: PEIXOTO, João; MARQUES, 
Rafael (org.). A nova Sociologia Económica. Oeiras: Celta, 2003. p. 1-67. 
9 Falta educar para promover redes hoje incipientes, para consolidar o cuidado com o meio ambiente e 
para difundir a solidariedade e o respeito pelos outros (tradução livre da autora). 
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civilizações. Assim, os usuários dos Bancos de Tempo podem oferecer ou demandar 

produtos ou serviços sem intervenções da moeda oficial do país, permitindo trocas 

variadas, baseadas nas capacidades dos membros do sistema (GALERA, 2013). 

Como objeto de estudo da Psicologia Social, o Banco de Tempo é definido 

como uma ferramenta de intervenção comunitária, um instrumento gerador de novas 

dinâmicas e valores sociais, que acredita e visualiza um campo específico de 

interação. Representa, ainda, um modelo capaz de dinamizar a gestão pública e a 

participação cidadã (GARCÍA, 2015). 

Como expresso por García (2015), “[e]n suma, este modelo de intervención 

ciudadana mediante la gestión de intercambio de tiempo, es una solución sencilla, 

barata y que parece ofrecer rendimientos políticos, sociales y económicos”10 (p. 25). 

Assim, ainda que tal forma de organização possua contradições e não possa 

ser tida como modelo ideal de redes sociais, os Bancos de Tempo são formas de 

organização baseadas na autogestão e intervenção social, geradoras de novas 

definições de bem-estar (ESPÍN, 2013; GARCÍA, 2015). 

 

3.4.2 Histórico 

 

Martellini (2014) descreve em seu trabalho o quão difícil é precisar a origem 

dos Bancos de Tempo, uma vez que podem remeter à ideia de tempo como recurso, 

ao desenvolvimento de moedas sociais cooperativas, até à institucionalização de fato 

da iniciativa, com diferentes teorias sobre sua origem. 

O autor atribui a criação desta forma de economia baseada no tempo a Robert 

Owen (socialista e filantropo de Gales) e Josiah Warren (anarquista e individualista 

dos EUA) entre final do século XVIII e a primeira metade do século XIX, em função de 

experimentos realizados pelo primeiro, acerca do papel do tempo dentro do conceito 

de teoria do valor-trabalho e das ideias de uso de bens existentes na própria 

comunidade para fortalecer negócios da vida, de sociedades utópicas e mutualistas 

idealizadas nos mesmos princípios dos Bancos de Tempo (MARTELLINI, 2014). 

Criada por Josiah Warren, em 1827, a Cincinnati Time Store (Loja de Tempo de 

Cincinnati) em Ohio, EUA, permitia a realização de trocas de serviços e produtos com 

                                                      
10 “em suma, esse modelo de intervenção cidadã por meio da gestão da troca do tempo é uma solução 
simples e barata que parece oferecer retornos políticos, sociais e econômicos” (tradução livre da 
autora). 
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uma medida de tempo, com equivalências estipuladas entre serviços e produtos, bem 

como emissão de moedas impressas de tempo. Com suas atividades encerradas em 

um espaço de apenas três anos por ser inviável no seu contexto, deixou as bases 

teóricas e práticas da iniciativa (MARTELLINI, 2014). 

No entanto, a história contemporânea e intelectual dos Bancos de Tempo 

propriamente ditos, sofre de imprecisão de informações acerca de local e época, já 

que alguns autores defendem seu início na década de 1970, no Canadá, devido ao 

movimento social de retorno à terra com experiências cooperativas e comunitárias, na 

maioria das vezes sem recursos (SANTOS, 2013), enquanto outros adotam 

igualmente o Canadá como pioneiro, mais precisamente na cidade de Vancouver, 

porém na década de 1980, novamente como uma resposta a um momento de crise 

econômica (CASAS, 2002; MARTELLINI, 2014). 

Há referências que apontam o surgimento dos Bancos de Tempo no Japão, em 

contexto de pós-guerra, por meio de Teruko Misushima, participante de uma 

organização de mulheres e grande interessada em moedas sociais, levando a fundar 

o primeiro banco em Tóquio, no ano de 1973 (SINGH, 2017). Outros ainda definem 

sua origem nos Estados Unidos da América, na década de 1980, com Edgar Cahn, 

um professor de economia e advocacia dedicado aos direitos humanos, com o "Time 

Dollar" (IZA, 2014; GARCÍA, 2015). As experiências de Cahn, ainda que possam não 

ser as primeiras, são as mais amplamente tomadas como bases fundamentais dos 

princípios e início dos Bancos de Tempo, pois são as mais bem descritas e registradas 

quanto aos modelos institucionais. 

No "Time Dollar", o funcionamento se baseava na equivalência entre uma hora 

de serviço e a unidade de dólar de tempo (uma hora de ajuda/serviço = um dólar de 

tempo), tendo como objetivo central a regeneração das vizinhanças e comunidades, 

prestando especial atendimento a coletivos excluídos ou em risco de exclusão social. 

O modelo visava criar espaços de encontro, fomentar rotinas e uma fonte de ingresso 

para pessoas sem moradia e completamente fora do sistema, construindo-se, em 

torno do fortalecimento das comunidades, a melhora da qualidade de vida e aumento 

do nível de confiança entre a população, mediante a coprodução de serviços de 

cuidado pessoal. De acordo com Cahn, a lógica adotada era "ajude um vizinho e 

quando precisar, um vizinho, outro provavelmente, te ajudará" (GARCÍA, 2015, p. 27).  

Cahn, em um contexto de plena Guerra Fria, quando o governo estadunidense 

decidiu tirar recursos das instituições sociais para financiar a guerra, moveu-se pela 
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idealização de um sistema que permitisse evitar que, por falta de assistência social, 

se perdesse o apoio às comunidades que precisassem dessa ajuda, surgindo a ideia 

de coprodução e uma espécie de família estendida, na qual a economia social valesse 

mais que a economia financeira e, para estar dentro do sistema idealizado, bastaria a 

própria disponibilidade em fazer algo pelos demais, podendo ser reconhecido com 

valor suficiente para receber algo em troca (GARCÍA, 2015). 

Nota-se, portanto, que Cahn, com a colaboração de outros que se dedicaram 

a  estudar a questão, transforma uma ideia abstrata, da corresponsabilidade, 

coprodução, economia social e aumento das relações comunitárias em tempos de 

crise, em uma instituição concreta e formalizada, baseada na igualdade de tempo dos 

membros, reciprocidade e suficiência de bens necessários para aumentar a economia 

local de todos os grupos comunitários, fazendo crescer sua instituição de maneira 

exponencial pelo mundo (MARTELLINI, 2014). 

Poucos anos mais tarde, os sistemas de Bancos de Tempo surgiram também 

na Itália e Reino Unido, na década de 1990, de onde se espalharam por diversos 

países do continente (BERMÚDEZ, 2014; CASAS, 2002; ESPÍN, 2013; GARCÍA, 

2015; SANTOS, 2013), compartilhando uma série de princípios e objetivos amplos, 

resumidos por Espín como 

 
resolver las pequeñas necesidades de la vida cotidiana sin recurrir al dinero, 
revalorizar las actividades que el mercado no valora, promover vínculos 
intergeneracionales e interculturales, estimular la creatividad y autoestima de 
las personas, reconstruir el sentimiento de comunidad y el dinamismo local, 
fomentar la reparación y reutilización de objetos, y promover la 
autoproducción y el consumo11 (ESPÍN, 2013, p. 15). 

 

O nome "Time Dollar" foi substituído por "TimeBanks", assumido pelo próprio 

Edgar Cahn em 2011 (MARTELLINI, 2014), o que fez desvincular a imagem desses 

sistemas aos EUA e influenciou sua adoção por todo o mundo. Assim, de acordo com 

García (2015), os Bancos de Tempo expandiram-se progressivamente e, ao final dos 

anos 1990, além do Reino Unido e Itália – onde existe inclusive uma lei de "tempo e 

cidade", desde o ano 2000, obrigatória para cidades de mais de 30.000 habitantes, 

com a intenção de aproximar serviços municipais aos cidadãos –, estando presentes 

em outros países como Portugal e Espanha – onde, no ano de 2012, foram 

                                                      
11 “resolver as pequenas necessidades da vida cotidiana sem recorrer ao dinheiro, revalorizar atividades 
que o mercado não valoriza, promover laços intergeracionais e interculturais, estimular a criatividade e 
a autoestima das pessoas, reconstruir o sentimento de comunidade e dinamismo local, promover a 
reparação e reaproveitar objetos, e promover a autoprodução e o consumo” (tradução livre da autora). 
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contabilizados  quase 300 Bancos de Tempo ativos (CASASOLA, 2013) –, Canadá, 

Nova Zelândia, Austrália, Japão, Chile, Argentina e Brasil (GARCÍA, 2015). Destaca-

se que, apesar da existência de centenas deles pelo mundo (GARCIA, 2015), de modo 

geral, os Bancos de Tempo estão majoritariamente presentes em cidades. 

 

3.4.3 Fundamentos dos Bancos de Tempo 

 

Diferentemente de um sistema monetário capitalista, no qual se visa o acúmulo 

de recursos, com mercantilização massiva do mundo (ESPÍN, 2013), os Bancos de 

Tempo tratam de forma igualitária o valor-trabalho e refutam a moeda vigente 

(MARTELLINI, 2014). Desta maneira, ocorre a dinamização da circulação de créditos, 

e não seu acúmulo – visto como um problema à fluidez do sistema –, o que representa 

a utilidade funcional do sistema e das pessoas envolvidas (SANTOS, 2013). 

Bermúdez (2014), neste sentido, afirma que "o obxectivo non é acumular créditos 

senón que cada asociado teña a súa conta similar ou tendente a cero créditos; pois o 

que se busca, en definitiva, é o dinamismo e a fluidez de encontros en toda a 

comunidade”12 (p. 39). 

Com esta perspectiva, o cenário ideal é aquele em que, em vez de acumular 

recursos (créditos de tempo, neste caso, que representam as habilidades disponíveis 

no sistema) ou mesmo "endividar-se" com o aumento de saldo negativo, busca-se 

manter o saldo de créditos próximo a zero, de forma a garantir a reciprocidade dos 

serviços (SANTOS, 2013). 

Iza (2014) discorre como os Bancos de Tempo partem do princípio do tempo 

como recurso, o qual as pessoas dispõem para trabalhar, sendo que, quando existe o 

poder de decisão sobre o próprio tempo, a autogestão e a negociação servem de 

instrumento à autonomia e mesmo para tornar claras as relações de desigualdades 

sociais estruturais, o que, por sua vez, torna possível desenvolver aproximação 

dinâmica e multidirecional às relações de poder, à capacidade de decisão e de ação. 

Bermúdez (2014) alega, ainda, que a configuração dos usos do tempo incide 

diretamente na qualidade de vida e no bem-estar das pessoas, individual e 

                                                      

12 “o objetivo não é acumular créditos, mas sim que cada associado tenha sua conta semelhante ou 
tendendo a zero créditos; pois o que se busca, em suma, é o dinamismo e a fluidez dos encontros em 
toda a comunidade” (tradução livre da autora). 
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coletivamente. 

Por isso, neste sistema, todos são iguais, pois todos são portadores de 

recursos e necessidades, minimizando as diferenças sociais comuns, uma vez que, 

independentemente da idade, de possuir alguma diversidade funcional, estar 

desempregado ou ser algum migrante, todos podem ser produtores e contribuintes, e 

não apenas receptor de ajuda. Além disso, os valores dos serviços se equilibram, já 

que todos serão contabilizados por tempo de execução, e não por seu valor comercial 

ou socialmente construído em função do prestígio social. Isso permite a valorização 

de serviços comumente desvalorizados e ignorados, como os domésticos e de 

cuidados, tradicionalmente realizados por mulheres. Portanto, constitui-se como 

instrumento de justiça social, o que se observa igualmente em casos de pessoas 

de menor poder aquisitivo, que têm nos Bancos de Tempo a possibilidade de assumir 

papel ativo e protagonista, bem como receber o devido reconhecimento, diferente do 

que ocorre na lógica de mercado predominante (IZA, 2014). 

Martellini (2014), sob esta lógica, traz em seu estudo sobre os Bancos de 

Tempo o conceito de prossumidor, no qual cada membro do Banco de Tempo tem 

papel de produtor e consumidor, ao mesmo tempo, o que impulsiona a noção de 

reciprocidade inerente e fundamental a esta forma de sistema, além de resultar no 

conceito popular de coprodução. Surge, portanto, a corresponsabilidade entre os 

integrantes, a partir de uma ideologia igualitária, que é o que mais difere os Bancos 

de Tempo da economia de mercado. 

Garcia (2015), ao resgatar a visão pioneira dos Bancos de Tempo de Cahn, 

descreve como este, ao tratar da coprodução, defendia a ideia de que o livre mercado 

não seria possível sem as cadeias de ajuda comunitária de que dispõem as pessoas. 

Assim, os Bancos de Tempo permitem o desenvolvimento da economia "invisível", 

“economia de não mercado” ou segunda economia, que sustenta a comunidade, 

imprescindível para o desenvolvimento da humanidade, com atividades como de 

cuidado, aprendizagem compartilhada e outras, pautada no mundo da família e 

comunidade. Nos Bancos de Tempo, ocorrem transações que os economistas não 

medem e trabalhos que o mercado não valoriza, lembrando que existem vastos 

recursos considerados sem utilidade para o mercado (CAHN, 2004; MARTELLINI, 

2014).  

Ainda, essa forma de economia leva à noção de que a confluência de famílias, 

amigos, vizinhança e comunidades, entre outros, representam a fábrica social que 
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conecta cada pessoal ao mundo circundante (MARTELLINI, 2014). 

De acordo com Miralles e Pagès (2015), o valor central dos Bancos de Tempo 

consiste nas pessoas como parceiras na provisão de serviços, dos quais se 

beneficiam e são ativas para alcançar o próprio bem-estar. Além disso, a coprodução 

resulta em efeito multiplicador, para aprimorar o conjunto de recursos disponíveis em 

um sistema, sem a necessidade de obter financiamento adicional, mas dependendo 

principalmente do capital humano, o que leva à maximização de recursos e melhoria 

na produção. Resulta, ainda, em uma maior disponibilidade de variedade de serviços, 

uma vez que qualquer habilidade pode ser compartilhada sem ser restrita pela 

demanda, como ocorre nas economias de mercado convencionais. 

Iza (2014), ao discorrer sobre o uso do tempo como recurso, esclarece como 

a  mensuração do valor de serviço por horas e minutos, apesar de tratarem de medidas 

ligadas à lógica produtivista-mercantil e serem resultado de uma correspondência 

entre um sistema de propriedades e um sistema numérico acordado e aceito no 

imaginário coletivo, é facilmente reconhecível por qualquer pessoa, já que se trata de 

unidades de medida muito arraigadas culturalmente nas sociedades contemporâneas, 

especialmente as ocidentais. Com isso, a participação de todas as pessoas nos 

Bancos de Tempo é facilitada e promovida, pois as trocas se realizam por meio de 

algo conhecido e habitualmente empregado por todos. Portanto, o tempo 

cronometrado como unidade de valor e troca é tido como a forma mais factível de poder 

estabelecer relações de trocas equitativas, pois, ao adotá-la, se neutralizam ou 

dissolvem as hierarquias entre tempo e ocupação (BERMÚDEZ, 2014). 

 

3.4.3.1 Propósitos 

 

Os Bancos de Tempo não possuem o mero objetivo de realizar trocas 

interessadas e sem maior sentido, nem são ferramentas que se criam como um 

objetivo em si mesmas, mas, sim, como veículos para alcançar outros objetivos 

(BERMÚDEZ, 2014; IZA, 2014). 

Como objetivos declarados dos Bancos de Tempo, podem-se citar: i) investir 

na capacidade das comunidades; ii) apoiar o desenvolvimento de capital social local; 

e iii) permitir maior independência das pessoas quanto a serviços mais caros 

(WILSON, 2015). Além destes, outros são apontados, como: 

- Proporcionar e redistribuir recursos materiais e imateriais equitativamente 
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para resolver problemas sociais, para aprender e praticar habilidades, e aumentar o 

capital social (BERMÚDEZ, 2014; MIRALLES; PAGÈS, 2015); 

- Canalizar meios de interação entre os diferentes setores da comunidade, 

construir e fortalecer o sentimento de identidade e pertencimento nas comunidades, 

valorizar as capacidades de todos, possibilitar a coesão social e a inclusão de coletivos 

socialmente excluídos, contribuindo para a justiça social e remoção das diferenças 

com base nas rendas financeiras (BERMÚDEZ, 2014; MIRALLES; PAGÈS, 2015; 

WILSON, 2015); 

- Dotar a comunidade com um serviço de planejamento de bem-estar, além 

de promover o trabalho em rede e restaurar a infraestrutura social (BERMÚDEZ, 2014; 

MARTELLINI, 2014); 

- Estimular as habilidades, conhecimentos e destrezas das pessoas, criar e 

reforçar laços sociais, promovendo a reciprocidade e igualdade, favorecendo o 

reconhecimento da própria vulnerabilidade, a autonomia e a autogestão das mesmas e 

contribuindo para a melhora da autoestima e bem-estar pessoal e coletivo (GISBERT, 

2010; BERMÚDEZ, 2014; IZA, 2014); 

- Contribuir para a conciliação dos tempos laborais e familiares, ou o 

desenvolvimento de um tempo de vida. Buscar  a dignidade de todos, equilibrando os 

novos papéis  de gênero e corresponsabilidade com as tarefas domésticas e cuidados 

(BERMÚDEZ, 2014; IZA, 2014); 

Miralles e Pagès (2015) pautam ainda como objetivo dos Bancos de Tempo, 

o fortalecimento da comunidade, sobre o que afirmam 

 
[t]ime banking constructs social network among participants who give and 
receive support from one another. Time banking allows people to feel they 
belong to a community and they have something to contribute on it. It is a tool 
to usefully build links with people with different backgrounds who may not 
otherwise meet and create a harmonized community13 (p. 6). 
 

Esses objetivos procuram colocar em prática os valores que baseiam os 

Bancos de Tempo, abordados a seguir. 

  

                                                      
13 “o banco de tempo constrói uma rede social entre os participantes que dão e recebem apoio uns dos 
outros. O banco de tempo permite que as pessoas sintam que pertencem a uma comunidade e têm 
algo a contribuir para isso. É uma ferramenta para criar vínculos úteis com pessoas de origens 
diferentes que, de outra forma, não poderiam se encontrar e criar uma comunidade harmonizada” 
(tradução livre da autora). 
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3.4.3.2 Valores 

 

Pode-se compreender mais claramente os objetivos propostos pelos Bancos 

de Tempo a partir dos seus valores, como igualdade, solidariedade, apoio, 

multirreciprocidade, confiança, responsabilidade, cooperação, multilateralidade, 

flexibilidade, voluntariedade, aprendizagem de dar e receber, compartilhar, criação de 

laços de união, integração e o intercâmbio intergeracional, capazes de contribuir para 

uma melhoria de vida, atendendo necessidades concretas dos sujeitos de uma 

comunidade (CASASOLA, 2013; GARCIA, 2015; MARTELLINI, 2014). 

Bermúdez (2014) por sua vez, destaca quatro valores principais dos Banco de 

Tempo, a partir da teoria de coprodução14, que são: 

- Ênfase nas potencialidades e fortalezas das pessoas; 

- Redefinição do trabalho, com valorização do trabalho não remunerado, 

como o destinado ao cuidado, preservação e fomento da cultura etc.; 

- Capital social, capaz de construir conexões e redes e um maior sentimento 

de pertencimento e confiança na comunidade; e 

- Multirreciprocidade, superando a beneficência, filantropia ou caridade. Na 

coprodução, todos dão e recebem em uma relação de equidade. 

Santos (2013) também coloca o desenvolvimento do capital social como um 

dos valores dos Bancos de Tempo, nos quais todos no sistema, considerados como 

iguais, devem dar e receber para desenvolvê-lo completamente, o que traz elementos 

inovadores ao prever a possibilidade de retribuição por meio de créditos de tempo, o 

que incentiva a pessoa a manter sua conduta ativa e presume todos seus membros 

como igualmente prestadores e beneficiários de serviços. Essa perspectiva, portanto, 

difere das concepções tradicionais de escambo ou das formas comuns de 

voluntariado, em que o "doador" do trabalho assume um patamar de superioridade e 

poder simbólicos, em função da diferença estabelecida devido a uma espécie de 

obrigação moral do receptor de devolver o "favor" recebido (GARCÍA, 2015; SANTOS, 

2013). 

                                                      
14 A teoria, elaborada por Edgar Cahn, considera a importância da esfera “invisível” da economia (com 
atividades de cuidado, lazer, aprendizagem etc.) para o desenvolvimento da humanidade e destaca 
que todas as pessoas, independentemente das condições e posição socioeconômica ou cultural, 
possuem capacidades e habilidades valiosas e positivas, capazes de assumir papel protagonista para 
o equilíbrio dessa economia de base e reconstrução das redes sociais, ao focar nas potencialidades, 
em vez das carências individuais (BERMÚDEZ, 2014). 
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3.4.3.3 Funcionamento 

 

Os Bancos de Tempo funcionam a partir de um núcleo dinamizador – pessoas 

ou associações comprometidas com o projeto – em um determinado local (SANTOS, 

2013), que, após refletirem e buscarem responder questões básicas pertencentes à 

etapa de planejamento – como o objetivo do grupo para o Banco de Tempo a ser 

criado –, o que se pretende desenvolver, nome e imagem, localização e quais apoios 

e recursos dispõem, se encarregarão da sistematização, atualização e contabilização 

das informações e intercâmbios (BERMÚDEZ, 2014). 

O sistema de utilização se dá de maneira simples, por meio de ofertas e 

demandas dadas a partir das pessoas integrantes, as quais são consideradas o 

principal aspecto de atividade desse sistema de trocas, o que torna o sistema dinâmico 

(SANTOS, 2013). 

Bermúdez (2014) descreve as etapas básicas e imprescindíveis para a 

organização do sistema: 

- Registrar as pessoas associadas e os dados pessoais, com atenção para as 

leis locais de proteção às informações; 

- Realizar sistematização da relação de serviços - ofertas e demandas - dos 

participantes, com atualização periódica; 

- Tarefas de dinamização, controle de qualidade dos serviços, difusão na 

comunidade, trabalho em rede com outras associações ou entidades etc.; 

- Dar atendimento e orientação aos participantes e novos associados. 

Portanto, o grupo gestor realiza a inscrição das pessoas no sistema e, uma vez 

inscritas, estas podem oferecer e demandar uma série de serviços que são capazes 

de realizar, de tal maneira que se possa conformar uma relação sistematizada dos 

serviços e os participantes tenham acesso para articular os intercâmbios.   

As ofertas e demandas podem ser compostas de diversos serviços, como 

companhia para atividades, cuidado de idosos ou crianças, transporte com veículo 

próprio, conhecimentos em informática ou eletrônicos, conhecimentos culinários ou 

mesmo o preparo de alimentos, habilidades em costura, reparos domésticos, terapias, 

tutoriais, dentre vários outros, que podem abranger diversas áreas como educação, 

serviços domésticos, lazer, saúde, planejamento e manutenção de espaços, serviços 

burocráticos, artes, esportes, política e ações de cunho ambiental, ou outros que 

estejam disponíveis na comunidade participante (BERMÚDEZ, 2014; CAHN, 2006; 
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CASAS, 2002; GALERA, 2013; SANTOS, 2013). 

Os mecanismos para efetivar os encontros para as trocas são diversos e 

dependentes do sistema empregado, podendo estar atrelados à comunicação 

pessoal, por meio eletrônico, no espaço do Banco de Tempo (se houver); ou segundo 

propostas do grupo gestor, de acordo com as necessidades de cada pessoa ou 

características do grupo (BERMÚDEZ, 2014). 

Cada pessoa possui uma conta na qual os créditos equivalem a tempo de 

serviço (por exemplo: 1 crédito = 1 hora de serviço), sendo possível obter créditos em 

troca de tempo de serviço realizado e tê-los descontados por tempo de serviço 

recebido. A contabilização do tempo pode ser registrada de diferentes modos, de 

acordo com cada grupo, com o uso de cheques, cartilhas, de forma eletrônica etc. 

(BERMÚDEZ, 2014). 

Cabe ressaltar que, como explica Iza (2014), os intercâmbios têm caráter 

multilateral e multirrecíproco, definindo-se por sua eventualidade. Isto é, os 

participantes oferecem um ou mais serviços a todos os demais e solicitam o serviço 

que necessitam ofertado por uma outra pessoa, sem ser com isso, necessariamente, 

a mesma pessoa que recebeu um serviço anteriormente. Esse modo de 

funcionamento baseia-se no princípio circular de reciprocidade (não na linearidade). 

Assim, para equilibrar os créditos, o serviço não precisa ser prestado (ou requerido) à 

mesma pessoa que tenha realizado outro favor/serviço (relação “um a um”), mas, por 

se tratar de uma entidade coletiva, pode ocorrer a qualquer um de seus membros, em 

uma construção coletiva de rede, com o propósito de fortalecer a comunidade e 

aumentar a qualidade do capital social (BERMÚDEZ, 2014; SANTOS, 2013). 

 

3.4.3.4 Aderência local 

 

Os sistemas de Banco de Tempo possibilitam detectar as necessidades locais, 

descobrir, desenvolver e gerir os recursos disponíveis na própria comunidade. Como 

exemplifica García (2015) com os "TimeBanks" britânicos, as necessidades locais 

podem ser satisfeitas por meio da criação de redes entre as pessoas e as instituições 

do entorno, buscando dinamizar o tecido social e criar uma economia paralela que, 

com o uso do tempo como moeda, gera reciprocidade e confiança mútua entre seus 

usuários, algo que dificilmente se obteria em um sistema tradicional de voluntariado. 

Além disso, García (2015) relata que avaliações em campo demonstraram 
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que tais iniciativas eram capazes de conseguir a participação de pessoas que 

normalmente não trabalhariam como voluntárias (como pessoas com deficiências e 

grupos de pessoas de baixa renda, por exemplo), mas que, uma vez introduzidas nos 

projetos, se tornaram cada vez mais ativas, um fenômeno oposto ao que se dá no 

voluntariado tradicional, como afirma a autora. 

Além destes aspectos, Santos (2013) define o protagonismo pessoal como o 

motor que impulsiona esta forma de organização social, destacando que a postura de 

quem integra tal sistema se pauta no interesse pelo bem-estar coletivo. Portanto, os 

Bancos de Tempo, além de sua capacidade de adaptação a diferentes contextos e 

coletividades, possuem capacidade e intenção de satisfazer necessidades sociais 

emergentes de dado coletivo, muitas vezes em situação de crise  (BERMÚDEZ, 2014). 

Cabe destacar, ainda, seu papel na esfera de ação local, no nível de bairros 

ou comunidades locais, onde se produz a realidade social e são sentidos os efeitos 

de crises de modo geral, pela escassez de recursos financeiros que permitam acessar 

serviços básicos como educação, assistência médica, segurança, entre outros. Essas 

barreiras podem ser contornadas pela forma de gerenciar recursos, ao estimular a 

economia local sem dinheiro oficial, característica dos Bancos de Tempo (GARCÍA, 

2015; MARTELLINI, 2014). 

Uma vez que os serviços necessitam de realização de forma mais ou menos 

imediata, a distância pode ser um limitante ou dificuldade para atender algum pedido 

de alguém mais afastado. Assim, a proximidade geográfica constitui-se em elemento 

que favorece os intercâmbios e relações, ainda que proximidade de interesses e 

circunstâncias sejam igualmente determinantes. O nível local também corresponde ao 

espaço onde se constrói o sentimento de comunidade, de pertencimento, a 

capacidade de iniciativa, união e influência social, que podem alcançar inclusive 

processos mais amplos, capazes de proporcionar melhoria no bem-estar da 

população (ESPÍN, 2013; GARCÍA, 2015; SANTOS, 2013). 

 

3.4.3.5 Impactos sociais e ambientais 

 

Casasola (2013), ao relatar a experiência de utilização dos sistemas de Bancos 

de Tempo em uma iniciativa que permitiu conectar um grupo de jovens a um grupo de 

pessoas soropositivas previamente conhecidas, evidencia as potencialidades desse 

sistema para intervenção comunitária, com o fim de aumentar o bem-estar social, 
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expondo seus impactos sociais positivos, como i) incremento do apoio social; ii) 

fortalecimento psicológico e maiores índices de satisfação da comunidade envolvida, 

em nível do empoderamento social; iii) bem-estar e satisfação com o apoio obtido nos 

sistemas de Bancos de Tempo, em diferentes níveis – comunitário, de rede social e 

pessoal – que permitiram a sensação de pertencimento e integração  social; iv) sentido 

de união com os demais e intercâmbios recíprocos e mútuos, o que,  segundo a autora, 

promove redução da marginalidade e exclusão social, que ocorrem em muitos 

coletivos sociais (como entre mulheres soropositivas). 

Espín (2013) também exemplifica realizações e potenciais benefícios sociais, 

e  ambientais, alcançados por meio dos Bancos de Tempo, ao citar o caso de um Banco 

de Tempo (o Ecolocal), que se ocupa em cuidar de espaços comunitários, baseando-

se em modelos de vida de acordo com os limites físicos do planeta e necessidade de 

sustentabilidade; atividades de educação ambiental; projetos coletivos para promover 

estilos de vida conscientes do espaço que se habita, e mesmo cursos, oficinas, visitas 

e ações sobre temáticas diversas dentro das questões socioambientais, como 

mudança climática, biodiversidade, agroecologia, arte urbana, economia ecológica e 

feminista, entre outros. 

Os Bancos de Tempo se colocam como colaboradores das entidades locais 

para a realização de bem-estar individual e coletivo, oferecendo apoio frente aos 

ritmos frenéticos das cidades e à dificuldade de conciliar os tempos de emprego e 

demais formas de trabalho, além de promover empoderamento social a baixo custo 

(ESPÍN, 2013). 

Espín (2013), com base em autores que estudaram Bancos de Tempo na Itália, 

cita quatro tipos de Bancos de Tempo, classificados de acordo com suas funções e 

objetivos. São eles: Banco de Tempo Clássico, mais centrado nas trocas entre 

usuários; Banco de Tempo Avançado, que busca facilitar trocas com outros Bancos 

de Tempo e associações; Banco de Tempo como instrumento de valorização da 

participação e cidadania ativa, o qual procura engajar e valorizar a participação cidadã 

em vários níveis; e Bancos de Tempo como instrumento de valorização econômica de 

trocas não monetárias, que busca promover e valorizar esse tipo de troca. 

Dentre esses, o terceiro tipo traz especial interesse para esta pesquisa, na 

medida em que aborda os sistemas de Banco de Tempo como forma de promover a 

sustentabilidade urbana, pois, como afirma a autora, 

 



45 

[n]o sólo participa sino es parte activa de la promoción de acciones complejas 
en el territorio de referencia [...]. Su objetivo final es promover el intercambio 
de tiempo como instrumento de valorización de la participación activa 
promoviendo la involucración de sujetos diversos15 (p. 214). 
 

Assim, mediante valores intrínsecos dos Bancos de Tempo, tais como o 

reconhecimento das diversas atividades e habilidades, valorização do que é 

importante do ponto de vista social (e não econômico) e possibilidades de 

envolvimento social em torno de uma causa comum ou a participação cidadã ativa 

para mudanças em seu território, considera-se que o uso deste sistema social é capaz 

de transformar os ambientes urbanos quanto à sua qualidade ambiental e de vida. 

Isso porque a própria qualidade ambiental e de vida possui elementos que vão ao 

encontro de valores dos sistemas de Bancos de Tempo, como valorização social, 

inclusão de grupos menos reconhecidos socialmente, empoderamento dos atores 

envolvidos, exercício de democracia, valorização igualitária de toda forma de 

participação e, ainda, reduzir a barreira de custos monetários que conferem 

impossibilidade de acesso a serviços e informações. Trata-se de uma oportunidade 

para realizar mudanças necessárias e relevantes nas cidades. 

 

  

                                                      
15 “não só participa, mas é parte ativa na promoção de ações complexas no território de referência [...]. 
Seu objetivo final é promover a troca de tempo como instrumento de valorização da participação ativa 
promovendo o envolvimento de diversos sujeitos” (tradução livre da autora). 
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4 METODOLOGIA 

 

Esta é uma pesquisa16 exploratória, que se caracteriza por proporcionar maior 

familiaridade com o problema investigado, com vistas a torná-lo mais explícito ou a 

construir hipóteses, utilizando-se majoritariamente de levantamento bibliográfico, 

entrevistas com quem teve experiências práticas com o problema pesquisado e 

análise de exemplos para estimular a compreensão (GIL, 2002). Essas características 

convergem com o propósito deste estudo: o de aprofundar a compreensão dos 

mecanismos e possibilidades dos Bancos de Tempo para promoção da qualidade 

ambiental e de vida nas cidades. 

Por se tratar de uma pesquisa de natureza qualitativa – a qual prevê um 

trabalho de campo mais intensivo, trabalha com a interpretação de fenômenos, 

atribuição de significados e subjetividade, tendo o pesquisador como instrumento-

chave –, possui um caráter descritivo e análise indutiva dos dados. Preocupa-se mais 

com o processo do que com o produto e com a profundidade das informações obtidas. 

Porém, ainda que não tenha os dados estatísticos como o centro do processo de 

análise, como na pesquisa quantitativa, alguns dados obtidos foram quantificados, 

sempre que possível e pertinente (PRODANOV; FREITAS, 2013). 

Os procedimentos metodológicos adotados nesta pesquisa são descritos 

a seguir. 

 

4.1 Levantamento bibliográfico 

 

Inicialmente, a fim de aprofundar a investigação teórica que baseia esta 

pesquisa, foi realizada uma fundamentação teórica acerca dos temas: sistemas de 

banco de tempo, capital social e questões socioambientais em ambientes urbanos, 

em livros, teses, dissertações e artigos acadêmicos, os quais foram consultados, 

preferencialmente, no Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (Capes)17, Biblioteca Eletrônica Científica Online (Scielo)18, 

                                                      
16 Esta pesquisa foi avaliada e autorizada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp), conforme Certificado de Apresentação de Apreciação Ética (CAAE) 
n. 27664119.5.0000.5505. 
17 Disponível em: www.periodicos.capes.gov.br. 
18 Disponível em: www.scielo.br. 

http://www.scielo.br/
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Portal Dialnet19, que difunde produção científica hispânica, além de outros portais de 

publicações acadêmicas nacionais e internacionais. 

Também, foi realizado levantamento bibliográfico acerca de experiências de 

sistemas de Banco de Tempo, com o objetivo de sistematizar os conhecimentos já 

existentes sobre o tema e possibilitar, assim, o entendimento e a divulgação desta 

tecnologia social como facilitadora de outras iniciativas que buscam promover a 

qualidade ambiental e de vida nos ambientes urbanos. 

 

4.2 Técnicas de coleta 

 

4.2.1 Instrumento de coleta de dados 

 

Nesta pesquisa, os dados primários foram obidos por meio da realização de 

entrevistas semiestruturadas, as quais, segundo Boni e Quaresma (2005), combinam 

perguntas abertas e fechadas, dando a liberdade ao entrevistado de discorrer sobre o 

tema proposto, a partir de um conjunto de questões previamente definidas pelo 

pesquisador, que pode dirigir a discussão conforme necessário. 

As entrevistas seguiram um roteiro básico (Apêndice A), que, além de 

perguntas para caracterizar o perfil básico (idade, gênero e nível de instrução) dos 

entrevistados, incluiu um espaço para a aplicação da técnica de Evocação Livre de 

Palavras, a partir do indutor “Banco de Tempo”, a fim de obter, com base na livre 

expressão dos participantes da pesquisa, uma nuvem de palavras – representação 

gráfico-visual que permite observar o grau de frequência de  palavras utilizada para 

um termo investigado, indicando sua relevância no contexto, correspondendo a uma 

ferramenta de apoio ou técnica complementar ao processamento das informações 

(VILELA; BATISTA, 2020) –  relativas às atividades e ao significado das iniciativas de 

Bancos de Tempo. A técnica de Evocação Livre de Palavras foi inserida antes das 

questões para evitar influenciar os entrevistados, na medida em que assuntos 

abordados durante a entrevista poderiam ter influência sobre as palavras evocadas 

por cada participante da pesquisa. 

Na sequência, o roteiro traz 25 questões acerca das percepções, 

experiências e conhecimentos sobre o funcionamento e atividades dos bancos de 

                                                      
19 Disponível em: www.dialnet.unirioja.es. 
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tempo, tais como:  qual a área de atuação do banco de tempo, localização, tempo de 

existência, histórico,  princípios, valores compartilhados, engajamento do entrevistado 

com o banco de tempo, forma de trabalho, forma de gestão, custos envolvidos, fontes 

de  financiamento, formas de divulgação, perfil dos participantes do sistema, exemplos 

de trocas e ações desenvolvidas, geração de impactos sociais, econômicos e 

ambientais,  pontos fortes, pontos fracos, possibilidades e dificuldades encontradas, 

demandas percebidas e principais lições aprendidas nas experiências implementadas. 

 

4.2.2 Seleção dos entrevistados 

 

O levantamento das experiências de sistemas de Banco de Tempo, com 

interesse em especial aos que possuíam alguma experiência no desenvolvimento de 

ações e projetos sociais e ambientais, foi realizado especialmente por pesquisa no 

ambiente da web e rede de relacionamento da pesquisadora, por meio de pedidos de 

indicação, por se tratar de iniciativas, ou organizações, informais e/ou comunitárias em 

sua maioria, configurando a técnica de amostragem do tipo “Bola de Neve” (snowball 

sampling). 

A técnica “Bola de Neve” trata-se de um processo permanente de coleta de 

informações, sendo considerada uma técnica útil para estudar grupos difíceis de 

serem acessados, uma vez que utiliza cadeias de referência em uma espécie de rede. 

Corresponde a uma forma de amostragem não-probabilística (isto é, método no qual 

não é possível determinar a probabilidade de seleção de cada participante na 

pesquisa), na qual os participantes iniciais de um estudo (chamados de sementes) 

indicam novos participantes com as características desejadas para o que está sendo 

pesquisado, os quais, por sua vez, indicam novos participantes, até que se alcance o 

objetivo proposto pela pesquisa, ou seja, quando os dados obtidos se tornem 

repetitivos e não acrescentem informações relevantes à pesquisa – o chamado “ponto 

de saturação” –; ou, ainda, até que não haja mais nomes a serem indicados, momento 

em que se finaliza o processo de coleta de dados nesta rede (BALDIN; MUNHOZ, 

2011; DEWES, 2013; VINUTO, 2014). 

Esta técnica de amostragem foi selecionada para esta pesquisa, pois, dada sua 

natureza qualitativa, não há pretensão de se executarem elaborações probabilísticas, 

mas, sim, de obter melhor compreensão sobre o tema de estudo (VINUTO, 2014). 

Além disso, devido ao universo relativamente restrito de agentes sociais envolvidos 
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nas iniciativas de Bancos de Tempo e acesso à informação pública, especialmente no 

Brasil, o que permite classificá-los como um grupo de acesso mais difícil. 

Ainda, como expõe Vinuto (2014), é importante o apoio de indivíduos já 

inseridos no grupo a ser estudado, para aumentar a rede de contatos em um campo 

no qual não se conhece muito bem as pessoas importantes a serem abordadas. 

Vinuto (2014) descreve também a importância das pessoas “sementes” e 

“indivíduos-chave” – aqueles que possibilitam aumentar a rede de contatos devido ao 

seu conhecimento ou influência social –, para que se alcance tanto um nível 

quantitativo maior, quanto qualitativo nos contatos. No presente estudo, isso se deu a 

partir de um gestor de um Banco de Tempo espanhol, da cidade de Barcelona, uma 

pessoa bastante dedicada ao movimento. 

Após identificação, foram estabelecidos contatos com os envolvidos nestas 

iniciativas, localizadas em território nacional e internacional, a fim de se agendarem e 

se realizarem entrevistas. 

Devido à realidade de distribuição espacial dos sistemas identificados e o 

momento vivenciado com relação à pandemia de Covid-19 (do inglês, Coronavirus 

disease - 2019, em tradução livre “doença do coronavírus”), foram agendadas 

entrevistas por via remota, que incluiu canais virtuais de chamada de vídeo e/ou voz, 

de acordo com a disponibilidade e possibilidades dos entrevistados. 

Ressalta-se que os potenciais entrevistados convidados a participar da 

pesquisa, receberam, por via eletrônica, o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (Apêndice B), previamente assinado e rubricado pela 

pesquisadora responsável e pela autora desta pesquisa. Se, após a leitura do TCLE, 

os convidados concordassem em participar da pesquisa, isso indicaria seu 

consentimento, sendo, então, agendado um momento para a realização da entrevista. 

Aos convidados falantes da língua espanhola, foi realizada uma breve 

orientação oral quanto ao conteúdo do TCLE e a autora da pesquisa colocou-se a 

disposição para sanar quaisquer eventuais dúvidas. 

 

4.2.3 Entrevistas 

 

As entrevistas foram realizadas por via remota em sua totalidade. Feitas 

principalmente por videochamadas e chamadas telefônicas por meio da plataforma 
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web de comunicação livre do Google20, Hangouts21, e do programa Skype22. 

A duração média das entrevistas foi de uma hora e meia e as respostas obtidas 

foram anotadas e, sempre que consentido, foram feitas gravações, procedimento 

considerado como ideal por Lakatos e Marconi (1985), para uma maior fidelidade das 

informações. As entrevistas gravadas, que resultaram em aproximadamente 32 horas 

de arquivo de áudio, foram transcritas (o que demandou cerca de 155 horas de 

atividade), transformando-se em material mais facilmente manipulável, em um total de 

333 páginas de texto. 

 

4.3 Análise de dados 

 

4.3.1 Perfil dos participantes 

 

Para análise de perfil dos entrevistados, foram observados dados quanto a 

sexo, idade e nível de escolaridade.  

As informações foram então agrupadas por tipo e divididas quanto a iniciativas 

nacionais e internacionais, a fim de verificar similaridades e possibilidades, em uma 

análise simples quantitativa. 

 

4.3.2 Evocação Livre de Palavras 

 

Com palavras e expressões obtidas a partir do termo indutor “Banco de 

Tempo”, evocadas pelos participantes da pesquisa – algumas traduzidas do espanhol 

para o português e algumas ajustadas em gênero ou número, a fim de permitir uma 

associação de termos mais adequada – foi construído um banco de palavras. Esse 

banco foi inserido em formato de texto na plataforma digital de acesso livre Monkey 

Learn23, a qual gerou a “Nuvem de Palavras”, indicando, assim, as palavras e 

expressões mais ou menos relevantes no contexto em estudo. A frequência e o índice 

                                                      
20 Empresa multinacional estadunidense de serviços on-line e software, que hospeda e desenvolve 
uma série de serviços e produtos baseados na internet. 
21 Google Hangouts é uma plataforma de comunicação, desenvolvida pela empresa Google ®, que 
inclui mensagens instantâneas, bate-papo, vídeo, serviços de mensagens e Voz sobre IP (VoiP, 
do inglês, Voice over Internet Protocol). 
22 Skype é um programa que permite comunicação pela internet, por meio de conexões de voz e 
vídeo, pertencente à empresa Microsoft ®. 
23 Disponível em: https://monkeylearn.com/word-cloud/. 
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de relevância de cada termo estão reproduzidos em uma tabela no Apêndice C. 

 

4.3.3 Conteúdo das entrevistas 

 

As respostas obtidas às questões das entrevistas foram processadas por meio 

de análise de conteúdo (BARDIN, 2011). Essa forma de analisar os dados obtidos 

trabalha com a palavra e corresponde a  

 
um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitiram a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção [...] destas 
mensagens (BARDIN, 2011, p. 48). 
 

Ainda, a análise de conteúdo tem por objetivo enriquecer a leitura dos dados 

e compreender o sentido das comunicações coletados (MOZZATO; GRZYBOVSKI, 

2011). 

Foram organizadas três etapas para análise de conteúdo das entrevistas: 

1.ª) Pré-análise: corresponde à organização do material a ser analisado para 

torná-lo operacional, utilizando-se de leitura flutuante – momento de contato com 

documentos a analisar e de deixar surgir impressões e orientações –, o que 

possibilitou a formulação de hipóteses – suposições com origem na intuição – com 

base nos dados, por meio de recortes de texto das entrevistas realizadas, que 

correspondem aos documentos de análise (BARDIN, 2011). 

Assim, inicialmente, as transcrições das entrevistas foram analisadas por meio 

de leitura flutuante, a fim de interagir com o material, apreender as ideias principais e 

significados gerais, bem como realizar elaborações mentais, identificar a presença de 

informações conectadas aos objetivos da pesquisa para futura análise (CAMPOS, 

2004), relacionadas às formas de atuação dos Bancos de Tempo, impacto 

socioambiental nas comunidades  em que estão inseridas, estruturação de projetos 

para qualidade ambiental e de vida,  gestão dos intercâmbios, pontos fortes e fracos 

dos bancos de tempo para promoção  de projetos, dentre outros.  

2.ª) Exploração do material – nessa fase, foram selecionadas palavras, 

frases e expressões do texto de maior significado – visando à categorização e a 

contagem frequencial, orientadas pelas hipóteses e referenciais teóricos –, tanto aos 

objetivos da pesquisa e resposta às perguntas, quanto conceitos e ideias relevantes, 

seguida da definição de categorias referentes às características dos Bancos de 
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Tempo, seu funcionamento e aspectos potenciais que facilitem a promoção da 

sustentabilidade urbana (BARDIN, 2011).  

Por exemplo, a compreensão das motivações dos entrevistados à participação 

das iniciativas, uma das categorias elencadas, pode apontar fatores potencialmente 

importantes para a aproximação de determinados públicos, para a ampliação e o 

fortalecimento das ações dos Bancos de Tempo, incluindo o apoio a projetos 

socioambientais. 

Assim, as respostas obtidas com as entrevistas foram organizadas a partir da 

análise de conteúdo das entrevistas, na qual foram estipuladas cinco categorias, 

consideradas como aspectos centrais para compreensão dos sistemas de Bancos de 

Tempo, que são: 1 - Gestão; 2 - Dinâmica; 3 - Capital Social; 4 - Impactos; 5 - Projetos 

e parcerias. Essas categorias abordam outras subcategorias situadas em quatro 

tópicos abrangentes de exposição, como serão expostos no próximo capítulo.  

3.ª) Tratamento dos resultados, inferência e interpretação – 

correspondente ao momento de condensação e destaque das informações para 

análise; de intuição; análise reflexiva e crítica (BARDIN, 2011), no qual deverá ser 

possível compreender melhor os significados e o alcance das ações dos Bancos de 

Tempo, características centrais de seu funcionamento e outros aspectos envolvidos 

nas dinâmicas e promoção de mudanças nas comunidades em que se inserem. 

A partir dos dados e das interpretações estabelecidos, foi estruturada a 

exposição das interpretações de forma textual descritiva, bem como por gráficos, 

expondo alguns pontos específicos investigados que buscaram correlacionar o 

contexto da gestão de projetos em Bancos de Tempo com o seu alcance, o perfil dos 

bancos de tempo e dos entrevistados, bem como seu impacto socioambiental, os 

pontos fortes e os fracos, envolvimento social e realização de projetos e ações que 

incrementam a qualidade ambiental e de vida nas cidades. 

A fim de aumentar a compreensão das temáticas abordadas, algumas partes 

das entrevistas foram replicadas no texto. Para manter o anonimato dos entrevistados, 

a cada entrevista foi atribuído um código de referência, composto de letras e números, 

que remetem a informações básicas dos entrevistados, que são: origem, gênero e 

idade. As letras iniciais podem ser I ou N, em que I = entrevistado de iniciativa 

Internacional e N = entrevistado de iniciativa Nacional; seguidas da letra referente ao 

gênero, sendo H para homem e M para mulher; e o número refere-se à idade do(a) 

entrevistado(a). Por exemplo, o código IM41, refere-se a uma iniciativa internacional 
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(I), em que a pessoa entrevistada foi uma mulher (M) de 41 anos. 

 

4.3.4 Matriz FOFA 

 

Em adição à análise de conteúdo, foi utilizada a matriz ou metodologia FOFA 

(de Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças), ou ainda análise SWOT, cuja 

sigla deriva dos termos em inglês Strength (Forças), Weakness (Fraquezas), 

Opportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças). Trata-se de uma técnica de 

monitoramento e verificação de ambientes interno e externo, um sistema simples que 

busca facilitar a análise e compreensão da posição estratégica de um 

empreendimento, região, iniciativa etc., por meio de variáveis internas (forças e 

fraquezas) e variáveis externas (oportunidades e ameaças) da unidade em estudo. É 

uma ferramenta largamente utilizada nos processos de gestão e monitoramento de 

atividades, na medida em que permite o desenvolvimento de estratégias para tomadas 

de decisão que visem potencializar ou mesmo limitar projetos e ações (DANTAS; 

MELO, 2008; KUMMER; SILVEIRA, 2016; VALIM et al., 2015). 

Segundo alguns autores (SANTOS et al., 2009; SILVA et al., 2015; VALIM et 

al., 2015), os componentes da matriz FOFA podem ser explicados da seguinte 

maneira: 

- Forças (F): fatores positivos dentro do grupo – devem ser fortalecidas, usadas 

e maximizadas. São fatos, recursos, reputação ou outros fatores, que podem significar 

vantagem da organização em relação aos concorrentes/ ou um diferencial no 

cumprimento de sua missão; ainda, são os recursos, as capacidades e competências 

distintivas que a organização pode usar efetivamente para alcançar seus objetivos. 

- Oportunidades (O): fatores positivos fora do grupo – devem ser aproveitadas. 

São fatos ou situações do ambiente externo que a organização pode vir a explorar 

com sucesso. 

- Fraquezas (F): fatores negativos dentro do grupo – devem ser eliminadas ou 

compensadas. São deficiências ou limitações que podem restringir o desempenho da 

organização. 

- Ameaças (A): fatores negativos fora do grupo – devem ser evitadas e seus 

efeitos devem ser minimizados. São situações do ambiente externo com potencial de 

impedir o sucesso da organização, consideradas antíteses das oportunidades. 

Dantas e Melo (2008) esclarecem que o ambiente interno é resultado das 
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estratégias de atuação definidas pelos membros da organização e, portanto, pode ser 

controlado pelos dirigentes. Enquanto ambientes externos, por outro lado, apesar de 

requererem conhecimento e monitoramento, estão fora do controle da organização. 

Também, apontam como ideal o cruzamento dos potenciais (forças) e 

oportunidades para identificação das prioridades desejáveis, bem como a análise das 

ameaças e fragilidades para a previsão de ações que possam eliminar ou mitigar os 

aspectos negativos encontrados. 

Nesta pesquisa, na aplicação desta metodologia, foram elencadas as 

características identificadas dos Bancos de Tempo investigados de acordo com seu 

espaço (ambiente interno e ambiente externo), estabelecidos parâmetros para o 

cruzamento das informações obtidas, como facilitadores e dificuldades para aderência 

e execução de trocas, atividades e projetos, e análise das variáveis listadas, além da 

fluidez da gestão e as facilidades e dificuldades para promoção de projetos 

socioambientais. 

Foram definidos, então, os posicionamentos das variáveis na matriz FOFA. No 

plano vertical, os ambientes interno e externo e, no plano horizontal, os fatores 

positivos e negativos, cujo cruzamento explicita cada um dos quatro termos da matriz 

FOFA, evidenciando aspectos gerais do funcionamento dos Bancos de Tempo e o 

potencial à promoção de projetos socioambientais. 

Assim, o presente estudo desenvolveu a metodologia FOFA em duas etapas: 

elaboração da matriz e análise do objeto de estudo; e desenvolvimento de propostas. 

 

4.4 Dificuldades 

 

Ainda que alguns dados acerca de Bancos de Tempo existentes estejam 

sistematizados em páginas da web24, como é o caso da Asociación para el desarrollo 

de los bancos de tiempo (uma associação espanhola sem fins lucrativos, que tem 

como intuito apoiar os bancos de tempo), o caráter destas iniciativas não confere 

qualquer obrigação ou premissa de sistematização das informações para acesso 

público, atualização de dados (tampouco a explicitação de seus propósitos principais), 

atendimento ou devolutiva àqueles que os procuram, conferindo limitações  na 

                                                      
24 Tais como Banco de Tempo (disponível em: https://bancodetempo.pt/; acessado em 28 de janeiro de 
2021), e Bancos de Tempo Online (disponível em: http://www.bdtonline.org/; acessado em 20 de 
outubro de 2020).  
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obtenção dessas informações. 

No Brasil, até o momento desta pesquisa, não há uma associação ou 

organização como a mencionada anteriormente, que disponibilize as informações 

sistematizadas acerca das iniciativas presentes em território nacional. Tampouco foi 

possível obter informações precisas com os entrevistados acerca do número e 

localização das iniciaitvas. Estas são, de modo geral, encontradas na rede social 

virtual Facebook ®. 

Assim sendo, para a execução desta pesquisa e obtenção de informações, 

alguns desafios foram postos com relação ao acesso, tanto às iniciativas nacionais 

quanto às espanholas e portuguesas contatadas. Dentre esses, o acesso único por 

meios eletrônicos e a falta de coesão entre os gestores das diferentes iniciativas foram 

os principais, já que a comunicação por mensagens eletrônicas frequentemente 

resultou em baixa responsividade, seja por inatividade, dados desatualizados, 

indisponibilidade ou outros motivos; e uma minoria dos entrevistados soube indicar 

novos contatos-alvo para a pesquisa. Também, cabe mencionar que a pandemia de 

Covid-19 implicou em alterações quanto à situação organizacional e de funcionamento 

dos sistemas de Bancos de Tempo, o que pode ter trazido dificuldades para a 

comunicação e para o andamento das atividades. 

Por fim, os maiores desafios encontrados para o desenvolvimento desta 

pesquisa foram: identificar iniciativas em atividade que atuassem com foco na questão 

ambiental; obter respostas precisas e indicações limitadas de novos contatos. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nesta pesquisa, foram realizadas 22 entrevistas entre meados de abril e início 

de outubro de 2020, com organizadores e gestores de Bancos de Tempo, 

simultaneamente usuários desses sistemas. Das 22 entrevistas25, dez foram com 

representantes de Bancos de Tempo brasileiros (Baixada Santista, Barão Geraldo, 

Brasília, Blumenau, Florianópolis, Garopaba, Grande São Paulo, Marília, Rio Grande 

e Sorocaba), nove espanhóis (Dreta i Fort Pience, El Berguedà, Girona, Gracia, Las 

Letras-Malasaña, Lugo, Rivas, Sant Celoni e Sants) e dois portugueses (Feira e 

Lumiar). 

A apresentação dos resultados e discussão correspondente está organizada 

conforme apresentado no Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Organização da apresentação dos resultados e da discussão neste 
trabalho. 

   

                                                      
25 Foram entrevistados dois gestores do Banco de Tempo de Sorocaba, somando 21 iniciativas e 22 entrevistas. 

Bancos de Tempo e Sustentabilidade

• Impactos potenciais - Sociais, Econômicos e Ambientais

• Projetos

• ODS

• Percepção sobre demandas por iniciativas socioambientais

Banco de Tempo como agente socioambiental

• Perfil

• Motivação

• Trocas e ações desenvolvidas

• Dinâmica

• Capital Social

• Nuvem de Palavras

• Foco de atuação

Nacionais X Internacionais

• Divulgação

• Distribuição

• Tempo de existência

• Perfil

• Gestão

Potencialização

• Matriz FOFA  

• Dinâmica e recomendações

Fonte: elaboração própia, 2021 
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5.1 Perfil dos entrevistados 

 

Ao total, foram feitas 22 entrevistas, com representantes de Bancos de 

Tempo, sendo 14 mulheres e 8 homens, com idades entre 23 e 67 anos. Conforme se 

pode observar na Tabela 1, há uma diferença de 15 anos na média de idade entre os 

participantes brasileiros e estrangeiros (mais bem discutido no tópico 5.4.5). 

Tanto nas iniciativas brasileiras quanto nas internacionais, participaram da 

pesquisa sete mulheres e quatro homens; porém, no caso brasileiro, a média de idade 

dos participantes da pesquisa ficou em 35,9 anos, todos com ensino superior; e, nos 

internacionais, os participantes tinham, em média, 50,9 anos, e apenas um dos 

entrevistados possuía formação em ensino médio e os demais, em ensino superior. 

Com isso, a amostra pesquisada demonstra uma maior participação feminina 

(64%) frente à participação masculina (36%), indicando uma provável maior 

representação feminina na esfera dos Bancos de Tempo em geral. Porém, ainda que 

muitos entrevistados tenham relatado que o público feminino se mostra mais presente 

nessas iniciativas, por suas falas quanto ao histórico e a tendências, não é possível 

realizar afirmações mais assertivas quanto ao alcance desses dados somente com as 

informações obtidas nesta pesquisa. 

Quanto ao nível de instrução, 95% dos entrevistados declararam possuir 

formação em nível superior. Isso pode estar relacionado ao padrão socioeconômico 

ocupado por esta parcela da população, que favorece seu envolvimento na 

organização e utilização dos Bancos de Tempo, o que uma das entrevistadas traz em 

sua fala, ao dizer que “as pessoas que trocam no banco de tempo, são pessoas que 

já tem privilégios. Que tem o privilégio de ter acesso à internet, tem o privilégio de ter 

tempo de procurar um talento” (NM28). 

 

Tabela 1 – Informações gerais sobre o perfil demográfico dos gestores de bancos de 

Tempo entrevistados nesta pesquisa (n = 22). 

Bancos de 
Tempo 

Idade 
média 

(em anos) 

Gênero Nivel de instrução 

Feminino 
(Porcentagem) 

Masculino 
(Porcentagem) 

Ensino Médio 
(Porcentagem) 

Ensino 
Superior 

(Porcentagem) 

Nacionais 35,9 64% 36% 0 100% 

Internacionais 50,9 64% 36% 9% 91% 

Fonte: Elaboração própria (2021). 
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5.2 Banco de Tempo como agente socioambiental 

 

5.2.1 Capital Social 

 

Foram levantados 78 termos acerca dos princípios e valores que 

fundamentam os Bancos de Tempo entrevistados, que, agrupados por similaridade, 

deram origem a 19 classes de respostas (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1 – Princípios e valores relacionados aos Bancos de Tempo, de acordo com 

as respostas dos entrevistados. 

Fonte: Elaboração própria (2021). 

 

Esses princípios e valores, obtidos a partir das entrevistas, são descritos, 

portanto, como: Igualdade – que abarca igualdade de tempo26, gênero, social e de 

geração; Solidariedade e colaboração, que inclui ajuda mútua; Valorização – que diz 

respeito à valorização humana, de si, do tempo de trabalho de todos, da vida e das 

relações; Compartilhamento e reciprocidade, o que inclui trocas e retribuição; Coesão 

social – que abarca formação de redes, vizinhança e riqueza social; Respeito e 

inclusão; Cidadania e pertencimento, que inclui consciência social e comunitária; 

                                                      
26 O tempo de todos é igualmente reconhecido e se atribuem valores equivalentes, independentemente de sua 

origem ou classe social. 
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Relações humanas – que abarca amizade, cuidados, convivência, interação e 

conexão; Justiça social e qualidade de vida que diz respeito também à harmonia 

social, abundância, construir, agregar e dar acesso; Valores humanitários – que 

abarcam valores como fraternidade, amor, empatia, boa vontade, ética, filantropia e 

resgate de valores; Confiança e otimismo; Responsabilidade; Alternativa social e 

econômica; Transparência e verdade, que inclui honestidade; Mudança social e 

empoderamento, que inclui a busca por ser útil em um sentido altruísta; Quebra 

padigmática e reflexão; Liberdade; Ambientalismo e consumo responsável, que inclui 

reutilização; Autoconhecimento27 e crescimento pessoal. 

Os princípios e os valores levantados como embasamento dos Bancos de 

Tempo endossam sua atividade em favor da construção e movimentação de capital 

social, visto o fomento ao sentido de cooperação, apoio mútuo, igualdade e 

solidariedade, dentre outros valores, que repercutem favoravelmente para a coesão 

social e comunitária, prevalecente sobre a competição e são base, como exposto por 

Rattner (2003), para uma “eficiência social coletiva”, levando a um estilo de vida que 

fortalece uma sociedade mais aberta e democrática. 

Rattner (2003) endossa como o desenvolvimento social, para além do 

econômico, é imprescindível para o desenvolvimento sustentável. O que se traduz, 

dentre outros aspectos, em bem-estar28 e qualidade de vida29, boas condições de 

saúde, educação e liberdade de opções. Esse pensamento converge com Sen (2018), 

quando este aborda que a ampliação da capacidade de realizar atividades escolhidas 

e valorizadas é fundamental ao desenvolvimento, que não necessariamente é atrelado 

ao crescimento econômico. Os Bancos de Tempo são permeados por essas ideias, 

quando se postulam valores de igualdade, valorização e inclusão, além de seu ponto 

fundamental de gratuidade, provendo possibilidades de expansão da atuação 

valorizada do ser humano, reconhecido ator social formador de capital social. 

Ainda, os Bancos de Tempo são voltados à coletividade e às mudanças, ao 

                                                      
27 No contexto das entrevistas, autoconhecimento refere-se a conhecer a si mesmo em termos de 
potenciais, habilidades, necessidades, ritmo de vida, vontades, emoções, objetivos, motivações e 
outras características pessoais que repercutem nas relações sociais e na participação na vida da 
comunidade. 
28 Estado de satisfação das necessidades humanas, que envolvem fatores objetivos e subjetivos 
relacionados, em geral, à saúde, representação, educação, segurança física, habitação, associação, 
riqueza material, emoções e segurança ecológica (ONU, 2012). 
29 Representação social criada a partir de parâmetros como bem-estar, amor, felicidade, realização 
pessoal (subjetivos) e satisfação das necessidades básicas e aquelas criadas pelo grau de 
desenvolvimento econômico e social (objetivos) (MINAYO; HARTZ; BUSS, 2000).  
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bem-estar social e ao desenvolvimento pessoal, além de se caracterizarem por 

valores relacionados a hábitos ambientalmente responsáveis. Esses valores 

propiciam o surgimento de um ambiente favorável ao desenvolvimento de atitudes 

ambientais, visto que estão mais centrados na abertura à mudança e à 

autotranscendência, dimensões relacionadas à promoção do bem-estar dos outros e 

da natureza, que apresentam influência positiva e podem ser considerados preditores 

ao comportamento pró-ambiental. Sugere, assim, ser um espaço fértil a mudanças 

comportamentais positivas para o cuidado com o coletivo e ambiente, já que valores, 

crenças e atitudes estão correlacionados e influenciam estilos de vida (PEREIRA; 

PATO, 2015; COELHO; GOUVEIA; MILFONT, 2006). 

Os resultados obtidos apontam um espaço focado no corpo social, opondo-se 

ao individualismo e competição, indicando, novamente, seu potencial ao 

desenvolvimento de comportamentos pró-ambientais, visto que valores esgoístas 

apresentam correlação negativa a atitudes mais favoráveis ao meio ambiente 

(COELHO; GOUVEIA; MILFONT, 2006).  

Por seus valores e forma de organização, os Bancos de Tempo levam à 

formação de redes de relações sociais e capital social, as quais têm relação com 

cenários de menor vulnerabilidade dos mais pobres e de minimização de propagação 

de violência e criminalidade, aspectos igualmente tidos como fundamentais para 

alcançar o desenvolvimento sustentável, de acordo com a Agenda 2030 (RATTNER, 

2003; ONU, 2016). Assim, dados os fenômenos de desagregação social, frequentes 

em espaços urbanos (RATTNER, 2003), os Bancos de Tempo possuem potencial de 

influenciar beneficamente as relações humanas, nesses contextos. 

Como forma de expressar esses significados dos Bancos de Tempo e seus 

principais atributos, foi elaborada uma “Nuvem de Palavras” (Figura 1) a partir do 

termo indutor “Banco de Tempo”, utilizado na aplicação da técnica de Evovação Livre 

de Palavras entre os entrevistados, por meio da qual foram obtidos 103 termos, entre 

palavras e expressões. Pode-se observar que os termos presentes na Figura 1 – tais 

como solidariedade, comunidade30, alternativa, igualdade, ativismo, respeito, 

coletividade, apoio mútuo, conexão, colaboração, criatividade, cooperação e rede – 

                                                      
30 No contexto das entrevistas, o termo “comunidade”, que obteve maior destaque na nuvem de palavras 
(Figura 1), remete ao senso de comunidade ou “sentimento de comunidade”, que traduz “um sentimento 
de pertença a uma rede de relações, a interdependência voluntária e a mutualidade” (NEPOMUCENO 
et al., 2017, p.75). 
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relacionam-se à construção de cultura de fortalecimento social, importante para a 

resiliência e a sustentabilidade urbana. 

 

5.2.2 Perfil dos inscritos nos Bancos de Tempo 

 

Quando perguntados sobre as características do público dos Bancos de 

Tempo, os entrevistados apontaram múltiplas características que foram enquadradas 

em: a) sociocultural; b) perfil; e c) valores.  

Quanto às características socioculturais, destaca-se a presença de mulheres 

nesses sistemas. As mulheres, além de representar 2/3 dos entrevistados, foram 

apontadas como maioria também dentre os inscritos e público mais ativo nos Bancos 

de Tempo. Evidencia-se, assim, espaço de expressão e empoderamento feminino em 

sua comunidade. 

Além deste destaque para o público feminino, outras características 

destacam-se com relação ao perfil dos usuários dos Bancos de Tempo: nível de 

instrução e ocupação, com menção a um recorte de pessoas geralmente com ensino 

superior e/ou carreira profissional; pessoas com tempo mais flexível ou livre (por 

exemplo, profissionais autônomos, aposentados e desocupados); pessoas ligadas à 

área de cuidados (como saúde e terapias holísticas); e pessoas que buscam sanar 

alguma carência, prática ou emocional, decorrente de necessidade de ajuda ou de 

reduzir sentimentos de solidão, por exemplo. 

Alguns entrevistados mencionaram a idade dos usuários, revelando um 

público mais jovem no Brasil e maior participação da terceira idade na Europa. Assim, 

observa-se que o recorte etário, nesta pesquisa, relaciona ao local onde se situa o 

Banco de Tempo. 
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Figura 1 – Nuvem de palavras produzida a partir das palavras evocadas pelos participantes desta pesquisa, em resposta ao termo 

indutor “Banco de Tempo”. 

Fonte: Elaboração própria, a partir do programa informático Monkey Learn, 2020. 
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Com relação ao perfil percebido para o público dos Bancos de Tempo (Gráfico 

2), as respostas foram agrupadas em sete categorias: pró-ativas – aquelas pessoas 

que são (auto)motivadas, obstinadas e buscam protagonismo; solidárias – que 

demonstram ser empáticas, praticar o cuidado, a cooperação e o compartilhamento, 

possuindo a filosofia de voluntariado e filantropia; sociáveis; visionárias – que buscam 

melhorar o mundo ou seu entorno; inquietas – que buscam um sentido vital e 

aprimoramento pessoal; receptivas – abertas ao novo e confiantes na ideia e nas 

pessoas envolvidas na iniciativa; socialmente ativas – que possuem senso de 

coletividade e responsabilidade para com os demais. 

 

Gráfico 2 - Perfil dos inscritos nos Bancos de Tempo, segundo os entrevistados. 

 
Fonte: Elaboração própria (2021). 

 

Por sua vez, os valores atribuídos às pessoas envolvidas nas iniciativas 

(Gráfico 3) foram classificados em: aparentam ser conscientes e críticas; possuem 

visão alternativa de interação social e economia; valorizam arte e cultura; possuem 

curiosidade e vêem os Bancos de Tempo como algo positivo; têm atuação no 

ambientalismo e respeito à vida; aparentam ser idealistas e espiritualizadas31 – são 

pessoas mais otimistas, sensíveis possuem valores humanitários; e valorizam 

trabalho e tempo. 

                                                      
31 Em uma dimensão transcendente, pode-se entender espiritualidade como a busca humana por um 
sentido para a existência, o que envolver a contemplação e a reflexão sobre as experiências da vida. 
Essa busca pode partir de um dogma religioso ou de construção interior, podendo também conferir uma 
noção de pertencimento além do nível individual (KOVÁCS, 2007). 
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Gráfico 3 - Principais valores dos inscritos nos Bancos de Tempo segundo os 

entrevistados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria (2021). 

 

Observa-se que os valores apontados como característicos dos integrantes 

dos Bancos de Tempo são igualmente potenciais à construção de cultura ambiental, 

verificado tanto pela presença de valores de ambientalismo, percebido por grande 

parte dos entrevistados e que são considerados fator determinante e indireto de 

comportamentos ambientais (BEURON et al., 2012), quanto por aqueles que 

favorecem às mudanças e à atuação pelo bem coletivo, apontados por Coelho, 

Gouveia e Milfont (2006) como aspectos importantes que influenciam 

comportamentos pró-ambiente e que podem ser traduzidos pela consciência e 

criticidade, visão alternativa de interações, idealismo e espiritualidade. 

Apesar de um público diverso e heterogêneo, sobre o qual não se pode afirmar 

tratar-se de um corpo coeso em valores e atitudes, como levantaram os entrevistados, 

os valores gerais apontados dos integrantes permitem refletir quanto ao potencial 

destas redes para execução de ações benéficas à sociedade e ao ambiente, guiadas 

por valores de solidariedade. Ainda, ensejam reflexões sobre a possibilidade dessas 

pessoas atuarem na esfera de sustentabilidade e no preparo de outras pessoas 

quanto a valores relacionados ao respeito ao ambiente, visto se tratar de espaço que 
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une pessoas nessa vertente, propiciando novas formas de interação e coesão social. 

A isso unem-se as características de perfil levantadas, que indicam pessoas, 

em geral, com maior senso de coletividade, de empatia, dispostas a atuar pelo bem 

comum e realizar mudanças, indicando uma iniciativa potencialmente geradora de 

capital social, pois, como diz Rattner (2003, p. 3) “o capital social se fundamenta nas 

relações entre os atores sociais que estabelecem obrigações e expectativas mútuas, 

estimulam a confiabilidade nas relações sociais e agilizam o fluxo de informações, 

internas e externas”. 

 

5.2.3 Motivação para participar dos Bancos de Tempo 

 

Das 95 respostas obtidas quanto à motivação dos gestores entrevistados em 

integrar os Bancos de Tempo e realizar sua gestão (Gráfico 4), 72,6% das respostas 

(n = 69) estão relacionadas à esfera pessoal, relativas a questões individuais e 

ideológicas de cada entrevistado.  

 

Gráfico 4 - Esfera de motivação dos gestores entrevistados para integrar os Bancos 

de Tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria (2021). 

 

Na esfera ideológica (36,8%), os pontos de motivação mencionados incluíram: 

economia alternativa – considerando-se interesse por moedas sociais e crítica ao 

sistema vigente; inovação e ideologia alternativa; coletividade e propósitos sociais – 
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considerando-se questões como união de esforços, proximidade e potencial do 

coletivo; potencial para transformar o mundo e condições de vida/sociais; iniciativas e 

ideais ambientalistas. 

Em nível individual (35,8%), foram mencionados os seguintes fatores de 

motivação: relações (com outros e o mundo); experiências prévias em coletivos; 

habilidades e incentivo externo; sentido pessoal; necessidades emocionais; 

curiosidade e interesse; e tempo disponível. 

Outros motivadores dizem respeito a características próprias dos Bancos de 

Tempo (14,7%), em que foram apontados: a filosofia e modelo; liberdade e criatividade 

proporcionadas. Em nível social (12,6%), motivam, especialmente, a colaboração e a 

ajuda mútua; crises econômicas ou necessidades sociais. 

Quanto às motivações32 apontadas pelos entrevistados para a inscrição dos 

demais participantes dos Bancos de Tempo (Gráfico 5), de maneira geral, pôde-se 

sintetizar em: acessar algo – ajuda, habilidades, serviços gratuitos, qualidade de vida, 

realização pessoal, dignidade, clientela, inovações (38,4%); estar com alguém – 

relações sociais, afetividade, acolhimento, solidão, vazio emocional, envelhecimento 

(23,2%); sentir-se parte de algo – ideologia, filosofia, coletividade, pertencimento, 

sentido, construção, participação (22,2%); fazer algo – ajuda, voluntariado, emprego 

do tempo livre, contribuição para melhorar o mundo (16,2%). 

 

 

 

 

  

                                                      
32 Pode-se relacionar a compreensão das motivações e o comportamento social às teorias de Abraham 
Maslow que, em seus trabalhos acerca de atividades humanas, sugere que o comportamento humano 
pode ser explicado, em grande parte, por suas necessidades e desejos, que se constituem em fontes 
de motivação e avançam, desde questões e necessidades mais elementares, como as fisiológicas, até 
de autorrealização, posta como de mais alto nível, em uma hierarquia de necessidades. Seu trabalho 
bem como as bases conceituais e reflexões podem ser mais bem compreendidos em suas obras como 
“Introdução à psicologia do ser” (MASLOW, 1968), “Motivation and personality” (MASLOW, 1981), e “A 
theory of human motivation” (MASLOW, 2019).  
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Gráfico 5 – Motivos principais à inscrição das pessoas para integrar os Bancos de 
Tempo, segundo os entrevistados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria (2021). 

 

Os Bancos de Tempo demonstram ser um lugar de valorização humana, em 

que as pessoas, independentemente de sua condição social, encontram oportunidade 

de acessar recursos, pessoas e conhecimentos, além da oportunidade de exercer um 

papel social ativo. Esses sistemas aparecem, ainda, como oportunidade de consolidar 

o que diversas pessoas buscam, como já mencionado – relações sociais significativas, 

inclusive com a valorização de habilidades próprias e diminuição da solidão; a 

integração em um coletivo com valores e ações positivas; a satisfação em sentir-se 

útil e ser uma pessoa ativa em seu meio. 

Ou, como dito por um entrevistado: “El tema de la autoestima es muy 

importante en un banco de tiempo. Es una herramienta psicológica muy potente. Es 

decir, tu vales mucho, yo valgo mucho, el otro vale mucho. Es un pensamiento positivo 

que está detrás de un banco de tiempo” (IH55)33. 

Há um tom de esperança e alívio permeado nos discursos, especialmente 

quando abordadas as motivações. Esperança nos valores e ideológico propagado 

pelos Bancos de Tempo, economia e práticas alternativas, nas relações comunitárias 

e horizontais, e alívio em fazer parte de um coletivo unificador, autônomo e 

                                                      
33 “A questão da autoestima é muito importante em um banco de tempo. É uma ferramenta psicológica 
muito poderosa. É dizer, você vale muito, eu valho muito, o outro vale muito. É um pensamento positivo 
que está por trás de um banco de tempo” (tradução livre da autora). 
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potencialmente ativo, que se mostra capaz de levar propostas a uma esfera prática. 

Cabe destacar dentre as motivações mencionadas, tanto para os gestores 

quanto para os inscritos, a possibilidade de transformação do meio e condições, o que 

alguns colocaram nas palavras de “melhorar o mundo”. Isso indica os Bancos de 

Tempo como ferramentas potenciais para mudanças e articulação social voltadas ao 

aumento da qualidade ambiental e de vida nos espaços em que se inserem. 

 

5.2.4 Foco de atuação 

 

Para alguns entrevistados, o foco de atuação do Banco de Tempo em que se 

inseriam eram bastante claros, enquanto, para outros, eram imprecisos ou 

inconstantes. Tendo em vista essa consideração, as respostas obtidas foram 

classificadas em: i) social (65,0%) – em que constam solidariedade/igualdade, 

comunidade local, qualidade de vida, colaboração/redes e autoconhecimento; ii) 

econômico (19,0%) – relativo a troca de serviços; iii) ambiental (7,0%) – com projetos 

socioambientais e sensibilização ambiental; iv) inespecífico (6,0%) – quando foi 

declarado não ter claros os enfoques, mas dadas respostas cabíveis para a questão, 

ainda que indiretamente; e iv) ocasional (3,0%) – que depende das propostas das 

pessoas envolvidas na iniciativa (Gráfico 6). 

 

Gráfico 6 - Foco de atuação dos Bancos de Tempo investigados nesta pesquisa, 
divididos entre social, econômico, ambiental, inespecífico e ocasional. 

 

Fonte: Elaboração própria (2021). 
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A esfera social, como se pode observar no Gráfico 6, predomina como foco 

de atuação dos Bancos de Tempo e uma parcela minoritária declarou possuir como 

enfoque a esfera ambiental. Ainda, alguns entrevistados declararam ter o foco em 

atividades que se enquadram somente em uma dessas esferas, porém, há iniciativas 

que se enquadram em mais de uma. 

Ainda que, de modo geral, os Bancos de Tempo expressem menor vocação 

(declarada) às intervenções ambientais, a obtenção de respostas que evidenciam a 

viabilidade de atuação voltada para essa dimensão demonstra um potencial real de 

utilização deste sistema para fins ambientais, se a promoção de qualidade ambiental 

for trabalhada com intencionalidade. Esse direcionamento, porém, dado o caráter de 

organização livre e independente dos Bancos de Tempo, depende das pessoas 

envolvidas, especialmente do núcleo gestor, e sua sensibilidade às problemáticas 

ambientais e possibilidades de atuação.  

Assim, esses sistemas revelam ser flexíveis e favoráveis ao desenvolvimento 

de diversas atividades, incluindo aquelas vinculadas à esfera ambiental. Como relata 

uma das entrevistadas sobre a atuação na esfera ambiental: “[n]ós próprios podemos 

mexer um bocadinho as peças e um bocadinho o tabuleiro e jogar a nosso favor, e 

trazer à tona estes temas” (IM23). 

Além de maximizar a sustentabilidade social, quando busca proporcionar 

qualidade de vida, ao focar em promover o bem-estar e construção de capital social, 

há um possível efeito colateral no aspecto ambiental, pois, como Rattner (2003, p. 3) 

discute, “o capital social favorece o funcionamento de normas e sanções consentidas, 

ressaltando os interesses públicos coletivos”, dentre os quais qualidade ambiental e 

ambiente sadio podem ser comtemplados, visto tratarem de interesses difusos 

(MACHADO, 1982), ou seja, interesses que não se esgotam em uma só pessoa ou 

grupo, mas que se espraia para uma coletividade indeterminada. 

 

5.2.5 Trocas e ações desenvolvidas 

 

Foram relatados exemplos de trocas e ações realizadas por meio dos Bancos 

de Tempo nos quais participam os entrevistados, classificadas por segmentos 

(Quadro 2). 
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Quadro 2 – Segmentos e exemplos de trocas realizadas nos bancos de tempo 

investigados nesta pesquisa. 

Segmento Exemplo de trocas 

Acompanhamento 

Companhia para idosos, cuidado com crianças, auxílio às compras, para 

caminhada, para eventos recreativos e culturais, para conversar, para 

treinar condução de automóveis, levar e buscar crianças na escola 

Assessoria 

Assessoria jurídica, marketing de negócios, declaração de impostos, 

assessoria em planilhas, informática, escrita de projetos, assistência 

técnica de computadores 

Aulas e oficinas 

Dança do ventre, dança de salão, português, inglês, catalão, francês, 

alemão, italiano, informática, jardinagem, fotografia, aula de música, 

instrumentos musicais (guitarra, piano, bateria, percussão), escrita criativa, 

aula de surf, lutas e artes marciais, autodefesa, alongamento, Tai-chi 

chuan, reforço escolar e aulas de matemática, história, física e geografia, 

ballet, tecido acrobático, aula de culinária, Chi kung, técnicas de pintura; 

Gastronomia 

Bolos, doces, comida grega, frutas e legumes orgânicos, comida 

vegetariana, refeições em restaurantes, marmitas, compotas, salgados de 

festa, cerveja artesanal, lanches, geleias, biscoitos, granola, pizza, pastel, 

ovos do tipo caipira, cogumelos, tortas, bolo de aniversário, comida 

internacional 

Habilidades e 

afinidades 

Caminhada, cinema, teatro, música, canto coral, canoagem, debates e 

fóruns de discussão, eventos culturais e recreativos, crochê, arte circense, 

visita a asilo 

Meio ambiente 

Permacultura em escola, horta, jardinagem, workshops, educação 

ambiental, oficinas de consumo responsável, feira de trocas e 

reaproveitamento de materiais, limpeza de áreas naturais, plantio de 

mudas, compostagem, ecoturismo, agricultura urbana, troca de mudas, 

plantas medicinais, cosmética natural, cozinha solar, alimentação 

saudável, apoio agrícola (colheita e outros) 

Produtos 

Customização de roupas, macramê, brechó de roupas, mercado de 

utensílio, sabonete artesanal, artesanatos, presentes, utilidades 

domésticas, bordados, aluguel de espaços 

Reparos 

domésticos 

Pequenos reparos hidráulicos, conserto de persianas, reparos elétricos, 

troca de lâmpadas, conserto de eletrodomésticos, reparos de aparelhos 

eletrônicos, reforma predial, marcenaria e carpintaria, encanador, reparo 

de bicicletas, criação e reparo de móveis, pedreiro, pintura, corte de grama 

Saúde 

Terapias convencionais: dentista, psicoterapia, medicina tradicional, 

medicina veterinária; Terapias holísticas: reiki, massagem, thetahealing, 

barra de acces, tarô, acupuntura, quiropraxia, doulagem, aromaterapia, 

ventosaterapia, mesa radiônica, fitoterapia 

Tarefas cotidianas 

Serviço de lavanderia, limpeza de casas, mudança de casa, carreto, 

transporte em carro, motorista, cuidado de plantas e animais domésticos, 

costura, design de sobrancelha, manicure, pedicure, cabeleireiro, 

depilação, maquiagem, tradução, decoração de eventos, pintura de rosto, 

organização, apoio e decoração de eventos, organização de espaços, uso 

de piscina municipal 

Fonte: Elaboração própria (2020). 
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É possível observar como as trocas estão relacionadas a questões básicas, 

como saúde, moradia, alimentação e cultura. Quase a totalidade dos entrevistados 

manifestou que as trocas mais requisitadas incluem as terapias holísticas, reparos 

domésticos, fotografia, gastronomia e ensino de idiomas, dentro dos Bancos de 

Tempo. 

Cada um destes segmentos apresenta diferentes razões para sua maior 

demanda. Seja por oportunidade de acesso (dificultado no sistema econômico oficial), 

seja por interesse em experimentar opções de serviços menos comuns no cotidiano 

ou desenvolver habilidades ainda não adquiridas. 

Esses resultados evidenciam a capacidade dos Bancos de Tempo em 

proporcionar um meio para aumento da qualidade de vida dos seus associados, bem 

como o potencial para incremento da qualidade ambiental de onde se inserem. Da 

mesma maneira que apontam para possíveis parcerias estratégicas para dinamização 

das iniciativas, sendo alguns serviços-chave para a movimentação de créditos – por 

exemplo, os relacionados à gastronomia e a terapias holísticas, citados anteriormente 

–, como abordado por alguns entrevistados, ao dizer, por exemplo: “Então, estes 

produtos e serviços-chave, eles são a mola propulsora do banco, porque todo mundo 

quer” e “Tendo produto e serviço que tem procura, o banco ‘bomba’” (NH51). 

No entanto, cabe ressaltar que outros serviços e habilidades podem ser de 

alta relevância à comunidade de cada Banco de Tempo, de acordo com as 

características e demandas locais específicas. Além disso, o Quadro 3 traz apenas 

uma parcela dos possíveis serviços encontrados nos Bancos de Tempo – como uma 

entrevistada mencionou: “É uma infinidade de coisas. A gente tem mais de 2.000 

talentos cadastrados” (NM30) –, já que a presença ou ausência de quaisquer serviços 

ou produtos, depende, basicamente, da comunidade envolvida, suas habilidades e 

disponibilidades. 

É interessante, ainda, com base no observado, reafirmar a autonomia dos 

Bancos de Tempo em gerar, movimentar e gerir recursos presentes na comunidade, 

sem motivação de lucro ou sua concentração, sendo, pelo contrário, motivados pelo 

compartilhamento. Mesmo que seu público seja reduzido ou que o alcance de suas 

atividades não seja aferido, tais iniciativas representam um importante mecanismo de 

democratização de recursos e economia social para o bem comum. 
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5.2.6 Dinâmica 

 

O questionamento aos entrevistados sobre quais as principais mudanças 

percebidas ao longo do tempo de existência dos Bancos de Tempo permite refletir 

acerca da existência de tendências para esses sistemas e perspectivas para o seu 

funcionamento.  

As respostas obtidas foram classificadas entre mudanças na: i) gestão 

relacionadas à composição do grupo gestor, relação com outras entidades, 

organização interna e fundamentos (29,0%); ii) percepção – acerca do entendimento 

dos envolvidos quanto ao enfoque, filosofia, ideais, experiência obtida, à coletividade 

envolvida, engajamento, propósitos, relações e funcionamento (24,0%); iii) relação 

externa – mudanças no perfil público usuário, consolidação na região, participação em 

pesquisas acadêmicas, visibilidade, aceitação, clareza e mudanças a depender do 

contexto social (19,0%); iv) alcance – referente ao contato com outros Bancos de 

Tempo, expansão e fusão com outros bancos (11,0%); v) práticas – relacionadas à 

divulgação e a atividades (9,0%); vi) dinâmica – acerca do ritmo, frequência das trocas 

e qualidade dos cadastros (6,0%), conforme pode ser observado no Gráfico 7. 

As respostas obtidas indicam que as iniciativas tendem a ser mais bem aceitas 

nas comunidades em que se inserem ao longo do tempo, bem como tendem, com o 

tempo, a ter uma maior sintonia de propósitos e postura entre os inscritos e as 

propostas dos bancos, a conseguir uma melhor estruturação interna e relações com 

outras iniciativas, a executar práticas e atividades mais coletivas e a ter uma 

divulgação mais eficiente. Ainda, há uma tendência à agregação entre Bancos de 

Tempo, apontada como um dos aspectos facilitadores de atuação. 

 

 

 

 

 

  



73 

Gráfico 7 - Mudanças percebidas pelos entrevistados ao longo do tempo de existência 

dos Bancos de Tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaboração própria (2021). 

 

Quanto às principais dificuldades com as quais se deparam os Bancos de 

Tempo (Gráfico 8), nota-se que a maioria dos entrevistados mencionou questões 

relacionadas à “dinamização” (37,0%), isto é, a tornar o ritmo e as atividades desses 

sistemas mais dinâmicos, sendo também apontadas a questão de lentidão e de 

inatividade, dificuldades de convencimento do público em ter atitudes mais proativas, 

dificuldades para que o público compreenda as ideias dos bancos, dificuldades na 

gestão, dificuldades com ferramentas e na comunicação externa.  

Em seguida, apareceram as dificuldades relacionadas ao “ideológico” 

(26,0%), a respeito de um público que, de um lado, têm dificuldades em pedir ou tomar 

iniciativa, em parte devido a um ideal incutido de apenas dar e não pedir; de outro, 

podem apresentar valores contrários à iniciativa, incompatibilidade ou mudança de 

interesses e opinião, que levam a atitudes desfavoráveis ao sistema.  

Na sequência, foram mencionadas dificuldades ligadas à esfera humana 

(21,0%), envolvendo questões de relações humanas (como divergências de opinião, 

falhas na comunicação, discussões etc.), conflitos, frustrações, problemas pessoais, 

sociais ou econômicos, um público que se subestima ou tem baixo autoconhecimento, 

engajamento e responsabilidade, além de casos de má fé ou infrações cometidas 

(como tentativas de comercialização ou cobranças diferenciadas de produtos e 

serviços). 

Gestão; 29%

Percepção; 24%Práticas; 9%

Alcance; 11%

Dinâmica; 6%

Relação externa; 19%

Mudanças percebidas
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Outros pontos, classificados como de “ordem prática” (16%), como a rotina 

atribulada e tempo necessário para dedicar-se, falta de recursos materiais e a 

distância geográfica.  

 

Gráfico 8 - Principais dificuldades identificadas pelos gestores de Bancos de Tempo 

entrevistados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria (2021). 

 

Nas palavras de um entrevistado, 

 
“Dificultades, yo creo que es cuando no hay un equipo gestor suficientemente 
dinámico, preparado, resolutivo e imaginativo. Que solamente hacen 
intercambios individuales. Nadie se ha preocupado de mantenerlo con 
información concreta o información actualizada y depurada. Que no hay 
talleres, no se depuran las informaciones. Nadie se ha preocupado en 
llamarle” (IH55).34. 
 

O entrevistado coloca, com isso, a essencialidade da visão e atuação atenta 

às necessidades dos bancos, para que haja vitalidade e possam cumprir, ativamente, 

seu papel na comunidade. 

Portanto, nota-se a centralidade das relações humanas e postura dos 

participantes destas iniciativas, que, a depender do seu comprometimento e 

proatividade, especialmente por parte dos gestores, determinarão o funcionamento da 

                                                      
34 “Dificuldades, eu acredito que é quando não há uma equipe gestora suficientemente dinâmica, 
preparada, resolutiva e imaginativa. Que somente realizam trocas individuais, ninguém se preocupou 
em mantê-lo com informação concreta atualizada e refinada. Que não há oficinas, não se depuram as 
informações. Ninguém se preocupou em ligar-lhes” (tradução livre da autora). 

Dinamização; 37%

Esfera humana; 21%

Ideal; 26%

Ordem prática; 16%

Dificuldades
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organização. Que se torna mais difícil conforme haja um menor envolvimento nessas 

tarefas de dinamização, na comunicação interna, no estabelecimento de vínculos 

pessoais e compatibilidade de ideais.  

Dentre os fatores indicados como facilitadores (Gráfico 9), os relacionados à 

“gestão” foram indicados como de maior peso (45%). Nessa esfera, estão incluídos 

apoio e parcerias com outros Bancos de Tempo, instituições e pessoas, o próprio 

modelo de funcionamento, as regras, as ferramentas de gestão, a atuação ágil e 

dinamização do grupo gestor, comunicação, participação em eventos e atividades 

coletivas. 

 

Gráfico 9 - Principais facilitadores identificados pelos gestores de Bancos de Tempo 

entrevistados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: 
Elaboração própria (2021). 

 

Outros fatores apontados como facilitadores estão relacionados à 

“coletividade” (29,0%), ou seja, à própria rede e habilidades disponíveis, bem como a 

sua variedade, a afinidade e a sintonia de propósitos, a dedicação e a disponibilidade 

dos envolvidos, criatividade e valores favoráveis, as relações, contatos e coesão 

social.  

Os “princípios” dos Bancos de Tempo (26,0%) também são apontados como 

facilitadores. Eles incluem gratuidade, transmissão de ideias, valores postos em 

prática, horinzontalidade, liberdade, flexibilidade, credibilidade, confiança, altruísmo e 

viabilização de soluções, mudanças, entre outros, além da percepção de ser um 

espaço de fácil acesso e de proximidade.  

Gestão; 45%

Coletividade; 29%

Princípios; 26%

Facilitadores



76 

Finalmente, no diz respeito à dinâmica geral dos bancos, quando 

questionados acerca dos fatores que influenciam a frequência das trocas (Gráfico 10), 

os entrevistados responderam que a coletividade de usuários (53,0%) é fator de maior 

relevância. Ou seja, a postura dos envolvidos, como proatividade, motivação, 

responsividade, curiosidade, os tipos de serviços, as relações, compreensão e 

coerência, e outras características intrínsecas da rede que se estabelece com os 

Bancos de Tempo.  

Em segundo lugar, fatores relacionados à “gestão” apareceram como cruciais 

(27,0%), em que a comunicação, agilidade, ações de promoção, dinamização, 

realização de projetos e atividades coletivas, bem como o saldo e gestão de créditos 

do próprio banco e dos usuários. Por fim, fatores externos (20%) também foram 

relatados, como o contexto socioeconômico e pessoal, distância geográfica, período 

da semana e época do ano, sendo que alguns grupos são influenciados pela 

sazonalidade climática ou por período de férias coletivas. Tanto os aspectos 

relacionados à coletividade, à gestão e a fatores externos podem ser tidos como 

potenciais para aumentar ou diminuir a frequência das trocas.  

 

Gráfico 10 - Principais fatores que influenciam a frequência das trocas nos Bancos de 

Tempo, de acordo com os entrevistados. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fonte: Elaboração própria (2021). 

 

Dentre os fatores apontados que influenciam o funcionamento dos Bancos de 

Tempo, em suas tendências e desafios, vê-se a centralidade do grupo e práticas de 

gestão. A gestão é apontada como eixo estruturante dos bancos, diretamente 

relacionado ao maior ou menor sucesso das iniciativas, já que, como dito por uma 
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entrevistada: “Es decir que un banco de tiempo dá trabajo. No vamos a decir que se 

lleva solo, porque no es así. Un banco de tiempo que no tiene una buena gestión, si 

muere, está clarísimo” (IM67)35. 

Os entrevistados apontaram que esforços em realizar parcerias; idealizar e 

cumprir as regras internas; divulgar as atividades e a própria iniciativa; otimizar a 

utilização de ferramentas de gestão; mediar conversas, trocas e conflitos; participar e 

mesmo realizar atividades e projetos na comunidade em que se inserem; e, 

especialmente, dedicar-se à dinamização (atividades relativas ao engajamento das 

pessoas) implicam no bom funcionamento dos Bancos de Tempo, além de se manter 

bom relacionamento interno. 

Porém, por se tratar de iniciativas comunitárias em que atuam, 

majoritariamente, pessoas voluntárias na gestão, importa pensar as condições e 

contexto nos quais ela ocorre. Enquanto alguns indicaram dificuldades relacionadas a 

disponibilidade de tempo e recursos materiais particulares, Vidal e colegas (2007) 

discutem como, em circunstâncias de voluntariado, é de suma importância considerar 

aspectos motivadores, considerar a natureza humana, do ser social que deseja 

participar e expor suas ideias, que anseia por sentir-se parte do processo criativo da 

organização, trazendo o conceito de gestão participativa, na qual é necessário abrir 

espaço para que se opine e haja influência recíproca nos processos de tomada de 

decisão, além de ter liberdade de escolha frente às próprias responsabilidades. 

Por isso, os autores resgatam noções pertinentes e relevantes para uma 

participação efetiva, relacionadas ao necessário estreitamento de interesses pessoais 

e do grupo, à confiança, a bons canais de comunicação, ao diálogo e ao 

reconhecimento dos reflexos da própria atuação. Esses aspectos estiveram presentes 

nos diálogos com os gestores entrevistados, quanto à condução dos bancos e à 

participação dos inscritos, podendo indicar que os Bancos de Tempo abrem espaço 

para que ocorra gestão participativa.  

Como exemplos, os entrevistados trazem: “...está muy bién como funciona 

para mi. Se basa en la confianza entre los miembros del equipo gestor” (IH42) 36 e “Eu 

sempre disse que, o principal ativo do banco, é a emoção. Enquanto houver confiança, 

                                                      
35 “Em outras palavras, um banco de tempo dá trabalho. Não vamos dizer que leva a si mesmo, porque 
não é assim. Um banco de tempo que não tem uma boa gestão, morre, é muito claro” (tradução livre 
da autora). 
36 “é muito bom como funciona para mim. Baseia-se na confiança entre os membros da equipe de 
gestão” (tradução livre da autora). 
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enquanto houver amor girando no banco, respeito girando no banco, ele é muito forte. 

Ele é altamente transformador” (NH51).  

Com isso, é possível refletir sobre como as diferentes frentes se relacionam 

para compor um quadro favorável aos Bancos de Tempo. Por um lado, as pessoas 

que integram a rede, com suas habilidades e características particulares, são tidas 

como essenciais, já que são capazes de mobilizá-la, e as relações e os serviços são 

motivadores. Por outro lado, o trabalho da equipe gestora se mostra fundamental, 

como forma de alcançar e conectar pessoas que contribuam com o funcionamento do 

Banco de Tempo e com o engajamento da rede, que lidem com as diferentes 

concepções dos inscritos, sejam capazes de motivar os participantes, planejar a 

gestão de créditos e de atividades, dentre outros aspectos que interferem no 

desempenho. 

Lembrando que a distância física, a situação socioeconômica e a 

sazonalidade podem interferir no funcionamento desses sistemas, essas reflexões 

revelam possibilidades de planejamento de uma articulação mais focada nos fatores 

que podem melhor desenvolver o capital social nos espaços nos quais ocorrem os 

Bancos de Tempo, com vistas a fortalecer pontos favoráveis e sanar dificuldades, 

levando em conta os propósitos de cada grupo. 

 

5.3 Bancos de Tempo e sustentabilidade 

 

5.3.1 Percepção sobre demandas por projetos socioambientais 

 

Quando sondados sobre a percepção de demanda social por projetos 

socioambientais (Gráfico 11), os entrevistados, em sua maioria (86,0%), 

reconheceram haver esta demanda, ainda que considerada insuficiente frente às 

necessidades ambientais por 57,0% deles. Outra parcela de entrevistados afirmou 

haver necessidade de iniciativas, porém, não existir a demanda social (9,0%). Uma 

minoria afirmou não existir essa demanda (5,0%). 
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Gráfico 11 – Percepção de demanda social por projetos socioambientais de acordo 

com os entrevistados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaboração própria (2020). 

 

Com isso, compreende-se que uma demanda aquém do necessário para 

gerar uma mobilização social, pode justificar uma menor atuação dos Bancos de 

Tempo nesta esfera. Porém, uma vez reconhecida a demanda e a necessidade de 

projetos e iniciativas socioambientais, aliado ao perfil exposto dos inscritos, uma 

atuação intencional dos Bancos de Tempo nessa direção pode ser vantajosa ao 

reconhecimento e ao exercício de sua função social. Também, poderia servir para 

convergir interesses internos e sociais e como ponto de motivação, com prováveis 

respostas positivas às proposições. 

Entretanto, podem ser necessárias ações de sensibilização ambiental para 

estimular o público usuário dos Bancos de Tempo, ou mesmo pode-se lançar mão de 

estratégia de mobilização de créditos para criar ou aumentar a demanda onde ela se 

encontra reduzida ou não é predominante na cultura local, como relatado pelo 

entrevistado (NH51), 

 
Estou em casa, sem qualidade de vida, eu vou limpar a praia e vou almoçar 
no centro, vou receber uma massagem, vou ao dentista fazer uma limpeza, 
enfim. Se eu limpei 3 horas a praia, eu tenho 3 créditos. Fiz alguma coisa de 
útil para mim e paras pessoas, me senti bem e fui incentivado pelos 3 créditos 
também. 
 

Portanto, ainda que a demanda por projetos e iniciativas socioambientais e a 

atuação nessa direção devam refletir a cultura local, como relatam alguns 
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entrevistados, os Bancos de Tempo podem vislumbrar um espaço de atuação que 

concilia necessidades gerais, valores dos participantes e capacidade de mobilização 

de recursos.  

 

5.3.2 Impactos percebidos 

 

Quando questionados sobre aos impactos gerados pelos Bancos de Tempo – 

apesar de a maioria dos entrevistados aparentar ter tido alguma dificuldade para 

relacioná-los, visto este tipo de avaliação não fazer parte do cotidiano ou objetivos dos 

Bancos de Tempo –, foram levantados diversos indícios de impactos, que abrangem 

as esferas social, ambiental e econômica (Gráfico 12). 

 

Gráfico 12 - Impactos dos Bancos de Tempo percebidos pelos entrevistados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: Elaboração própria (2021). 

 

A maior parte dos impactos percebidos incide na esfera social (87,0%), na 

qual estão mais evidentes os propósitos de atuação deste sistema, os seus valores e 

sua articulação; seguido de impactos ambientais (49,0%) e econômicos (45,0%). 

Os impactos sociais indicados pelos gestores dos Bancos de Tempo foram 

tanto mais numerosos em exemplos quanto mais facilmente identificados. Conforme 

pode ser observado no Gráfico 13, nesse grupo, a esfera pessoal – em que se 

enquadram aspectos relacionados a crescimento pessoal, tal como autoestima, 

motivação, aprendizagem, mudanças pessoais e profissionais, qualidade de vida, 

como saúde e segurança, dentre outros – foi mencionada como a mais impactada 

pelos entrevistados. Outros aspectos também foram relacionados, ligados à esfera do 
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capital social – na qual foram abordadas, especialmente, as relações humanas, de 

vizinhança e de amizade, além de ajuda mútua, apoio e pequenas soluções –; e à 

esfera política – em que se compreende, dentre outros pontos, a atividade social, 

empoderamento, atuação na comunidade, interesse público e coesão social. Uma 

parcela mínima dos entrevistados não considerou que os Bancos de Tempo tenham 

impacto social, como indica o gráfico. 

No âmbito econômico, os impactos percebidos foram classificados quanto ao 

desenvolvimento econômico – com ganhos profissionais ou pessoais, com eventos 

como economia pessoal, abertura de empresas, testes de produtos e serviços, 

divulgação de produtos, fortalecimento da economia local e alternativa; equidade – 

referente a quando o Banco de Tempo consegue dar suporte e acesso gratuito a 

serviços, inclusive àqueles que normalmente seriam de difícil acesso – esse aspecto 

foi colocado por alguns entrevistados como justiça econômica; educativo – ao 

proporcionar a valorização do não convencional, além de consciência de elementos 

da economia (como valoração, distribuição de recursos e outros); e irrelevante – em 

que entrevistados consideraram os impactos econômicos proporcionados como pouco 

importantes.  

Quanto aos impactos ambientais percebidos, estão relacionados à forma de 

consumo – abarcando hábitos de consumo responsável, consumo local, economia de 

recursos naturais e redução de descartes, compartilhamento e reciclagem; educativo 

– com incentivo a serviços ligados à questão ambiental (como para cuidados com 

fauna e flora urbana), por meio de pagamento, educação e sensibilização ambiental, 

mudanças na visão de mundo, de conexões e relação entre sistema econômico e 

impactos ambientais; intervenções – com o relato de diferentes ações para aumento 

da qualidade ambiental, promovidas pelos Bancos de Tempo; e irrelevante – em que 

os entrevistados avaliaram os impactos ambientais proporcionados como pouco 

importantes. 
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Gráfico 13 - Impactos dos Bancos de Tempo apontados pelos entrevistados: a) 

sociais; b) econômicos; c) ambientais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria (2021). 

 

Para uma abordagem a partir da ótica da sustentabilidade, convém assinalar 

e reiterar o que traz, inclusive, a Agenda 2030 e outros autores, isto é, de que este 

Equidade; 30%

Desenvolvimento; 49%

Educativo; 16%

Irrelevante; 5%

Impactos econômicos

b) 

Irrelevante; 12%

Consumo; 35%

Intervenções; 24%

Educativo; 29%

Imapctos ambientais

Capital social; 28%

Política; 25%

Pessoal; 46%

não impacta; 1%

Impactos sociaisa) 

c) 



83 

documento deve ser considerado para além do aspecto ambiental, pois inclui 

desenvolvimento social e econômico, com vistas à dignidade e as necessidades das 

gerações presentes e futuras, em um modelo pautado sobre uma eficiência 

econômica, equidade social e preservação ambiental (LOURENÇO; CARVALHO, 

2013).  

Salientam-se os impactos sociais positivos dos Bancos de Tempo, os mais 

percebidos e evidenciados nesta pesquisa, pois a esfera social – em geral, 

negligenciada nas discussões sobre sustentabilidade –, na medida em que se vincula 

à sociedade composta por indivíduos capazes de ação, tem função fundamental para 

buscar o desenvolvimento sustentável (LOURENÇO; CARVALHO, 2013; AMORIM et 

al., 2015). 

Ainda, é no âmbito do desenvolvimento do capital humano e capital social, 

que se pode observar a intersecção entre os Bancos de Tempo e o que alguns autores 

consideram indicadores de sustentabilidade social como: a promoção de 

oportunidades educativas e capacitações, conscientização e valorização das 

pessoas, coesão social, apoio a projetos comunitários, mobilidade de serviços e 

outros (LOURENÇO; CARVALHO, 2013). 

Bittencourt (2008), por sua vez, aborda como o capital social e a criação de 

relações sociais baseadas na confiança são cruciais e decisivas para o 

desenvolvimento local sustentável. Esses requisitos são justamente o que os Bancos 

de Tempo trazem como ponto forte (explicitados, por exemplo, nos impactos sociais 

e econômicos), que é a criação de rede social e laços sob um padrão de organização 

horizontal, pelos quais se transmitem conhecimento e informações, estimula-se e 

amplia-se a cooperação e participação voluntária em ações conjuntas, bem como o 

empreendedorismo, por meio do engajamento na realização de novas atividades, 

criatividade e realização de projetos pessoais. 

Portanto, uma vez que se assume o desenvolvimento sustentável depende do 

desenvolvimento social e do desenvolvimento econômico, é importante considerar 

que o primeiro não é mero resultado do segundo. Pelo contrário, Bittencourt (2008) 

explica que “sem atingir um certo nível de desenvolvimento social, as sociedades têm 

grandes dificuldades para se expandir economicamente” (p. 6), sendo as 

características extraeconômicas, de formas não-financeiras, essenciais para uma 

prosperidade econômica e o que “boa parte dos economistas querem entender por 

desenvolvimento local sustentável” (BITTENCOURT, 2008, p. 6).  
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Por outro lado, os entrevistados apontaram potenciais impactos diretamente 

relacionados ao desenvolvimento da economia local e ampliação de acesso a bens e 

serviços, contribuindo direta e/ou indiretamente para a sustentabilidade local. Nesse 

ponto, vale considerar que é a expansão de serviços sociais, e não necessariamente 

o aumento de rendas privadas, a contribuição mais relevante do crescimento 

econômico para o desenvolvimento sustentável (SEN, 2018). Portanto, o acesso a 

serviços, proporcionado pelos Bancos de Tempo, mais uma vez sinaliza o potencial 

desses sistemas para o desenvolvimento local. 

Na esfera ambiental, as três classes apontadas como impactos das atividades 

dos bancos (consumo, educativo e intervenções) são potencialmente positivas à 

efetivação da sustentabilidade local, visto a abordagem já realizada acerca dos 

impactos ambientais gerados pela cultura de consumismo e sua relação direta com 

as questões ambientais, de saúde e ética, e o potencial dos bancos em motivar um 

consumo mais local e mais responsável, ponto considerado de alta relevância ao 

exercício de cidadania e à construção de uma cultura ética (SALEH; SALEH, 2012).  

As intervenções realizadas, de gama ampla, indo desde atividades e projetos 

de educação ambiental e de consumo responsável, até limpeza de ambientes, plantio 

de árvores, agricultura urbana, alimentação saudável, energia renovável e outros, 

aproximam as cidades no alcance de melhores índices de sustentabilidade ambiental, 

os quais trabalham com diversas variáveis, como qualidade do ar, biodiversidade, 

redução de poluição da água, redução do desperdício e consumo. Aspectos tidos 

como essenciais na esfera ambiental para qualidade de vida e sustentabilidade 

(VIEIRA, 2012). 

 

5.3.3 Projetos e parcerias 

 

Os projetos e parcerias constituem ponto fundamental desta pesquisa, sendo 

apresentadas aos entrevistados questões pertinentes à realização de projetos e 

parcerias por meio dos Bancos de Tempo, com atenção especial para projetos 

socioambientais, a fim de compreender aspectos que possam influenciar a promoção 

de ações que promovam o aumento da qualidade ambiental e de vida nas cidades, 

com a participação ou apoio desses sistemas. 

Na realização de projetos e parcerias pelos Bancos de Tempo (Gráfico 14), a 

participação em projetos pré-existentes nas comunidades e já operantes foi 
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identificada como a principal forma de promoção dessas iniciativas, além de mais 

vantajosa à conquista de resultados e forma de organização almejado por ambos os 

lados (projeto e Banco de Tempo), de modo geral. 

 

Gráfico 14 - Formas de realização de projetos e parcerias pelos Bancos de Tempo, 

de acordo com os entrevistados. 

 

Nota: BT – Banco de Tempo. Fonte: Elaboração própria (2021). 

 

Como pontos fortes para a viabilização de projetos e o fortalecimento dos já 

existentes, dentre as estratégias utilizadas, foram mencionados diversas vezes o 

financiamento ou o pagamento em horas, em que se disponibilizam créditos para os 

participantes que colaboram na efetivação das ações, bem como a utilização de 

recursos humanos, ou a própria rede do banco, para a elaboração e execução de 

projetos.  

Muitos entrevistados relataram a forma colaborativa para a viabilização dos 

projetos, em que os membros dos Bancos de Tempo colaboram em algum aspecto 

dos projetos junto a outros grupos. Mencionaram também que tanto há a possibilidade 

de as propostas terem origem em grupo externo ou no grupo de usuários dos bancos, 

uma realidade predominante para alguns bancos, quanto terem origem interna e a 

gestão ser realizada pelos próprios Bancos de Tempo e a sua equipe gestora. 

Outro fator apontado na forma de promoção de projetos e parcerias diz 

respeito a pessoas disponíveis para tal e a gestão realizada por quem efetua a 

proposta, uma vez que demanda maior dedicação. Ainda, podem ocorrer trocas de 
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serviços com outros coletivos, com serviços sociais ou públicos, com diferentes 

finalidades, de acordo com o contexto. Outra maneira citada foi a realização conjunta 

de projetos e parcerias com associações de moradores ou outros grupos 

comunitários. 

Em síntese, foram três as principais maneiras de viabilizar projetos e ações 

sociais e ambientais por meio dos Bancos de Tempo, conforme apresentado a seguir. 

 

5.3.3.1 Promoção de encontros 

 

Por meio de eventos temáticos, os bancos promovem encontros com seus 

membros e comunidade, que podem levar ao fortalecimento da rede e coesão social 

local, bem como ao surgimento de novas propostas de projetos e intervenções 

socioambientais. Como exemplifica a entrevistada IM54: “Piensa que, de uno de estos 

encuentros, ha salido un huerto comunal nel pueblo. Y esto empezó con una de estas 

fiestas que fuimos a decorar”37. Assim, como recorda a entrevistada NM36 quanto a 

suas experiências prévias à gestão: “o que eu participei em ‘Floripa’, era reunião de 

articulação. Era fazer as pessoas se conhecerem, para elas começarem a 

desenvolver algo coletivo por elas”. 

A esquematização da possibilidade de intervenções socioambientais urbanas 

viabilizadas pelos Bancos de Tempo, por meio da promoção de encontros sociais, é 

apresentada na Figura 2. 

 

Figura 2 - Esquema de possibilidade de intervenções socioambientais urbanas 

viabilizadas pelos Bancos de Tempo por meio da promoção de encontros sociais. 

Fonte: Elaboração própria (2021). 

 

                                                      
37 “Pensa que, de um destes encontros, saiu uma horta comunitária na cidade. E isso começou com 
uma destas festas que fomos decorar” (tradução livre da autora). 
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Por sua vez, o entrevistado IH42, traz sua experiência: “Un proyecto que es 

contínuo, es la gratitienda” (de trocas e doações de roupas e objetos), “tu llevavas de 

lo que querias, cogias lo que querias”; “Que facilitó el banco de tiempo naquel caso? 

Pues, encontrar personas que tuvieron ganas de participar de algo así”38. 

Ainda que possa parecer menos significativo o papel dos Bancos de Tempo 

neste modelo, Milton Santos (2006) aborda a importância da proximidade entre as 

pessoas, especialmente nas cidades, onde há múltiplas possibilidades. Defende que 

a socialidade aumenta conforme a proximidade, e pode criar, como exemplificado, 

laços culturais e a solidariedade, levando a uma construção de identidade e produção 

de consciência e percepção global, dada a partir do papel da vizinhança, movida pela 

afetividade. 

Da mesma maneira, os encontros repetidos ajudam a formar laços de 

confiança, fator primordial a formação de capital social, que induz a cooperatividade 

sistêmica e favorece o desenvolvimento local (BITTENCOURT, 2008). 

Esses movimentos podem ser compreendidos como um fator de mudança 

qualitativa, que ativa potencialidades até então estagnadas. Isso tem relação com a 

formação e as potencialidades das redes sociais, que podem ser propositalmente 

estimuladas, a fim de proporcionar mais trocas e comunicações, que levam a uma 

atuação mais consciente do cidadão. Como traz o autor, “o intercâmbio efetivo entre 

pessoas é a matriz da densidade social e do entendimento holístico” (SANTOS, 2006, 

p. 216). 

Portanto, neste cenário, os Bancos de Tempo ocupam um papel de 

“catalisadores” da coesão social e oportunizam a ativação de pontos da rede 

construída, que, em uma perspectiva de ação coletiva e valores de solidariedade, sob 

os quais unem-se seus inscritos, possibilita ou mesmo encoraja o surgimento de novos 

projetos e intervenções socioambientais nas cidades.  

 

5.3.3.2 Parcerias 

 

Nestes casos, os Bancos de Tempo aliam-se a projetos já existentes em suas 

comunidades e os apoiam em sua atuação, sendo a forma de viabilizar projetos e 

                                                      
38 “Um projeto que é contínuo é a “gratitienda”, você levava o que queria, pegava o que queria; O que 
facilitou o banco de tempo nesse caso? Encontrar pessoas que gostariam de participar de algo assim” 
(tradução livre da autora). 
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ações sociais e ambientais mais frequentemente citada pelos entrevistados (vide 

gráfico 14). Um esquema sobre essa possibilidade é demonstrado na Figura 3. 

 

Figura 3 - Esquema de possibilidade de intervenções socioambientais urbanas 

viabilizadas pelos Bancos de Tempo por meio de estabelecimento de parcerias. 
 

Fonte: Elaboração própria (2021). 

 

Se, por um lado, os bancos dispõem de pessoas cadastradas, isto é, uma 

rede de contatos e créditos de tempo que podem, ou não, integrar um fundo próprio 

para promoção de projetos e ações, por outro, os projetos parceiros já possuem a 

estrutura organizacional e, frequentemente, as bases materiais e financeiras para 

viabilização das intervenções socioambientais. Portanto, os Bancos de Tempo podem 

ceder créditos de tempo aos projetos, para que consigam apoio com recursos 

humanos dentro de sua rede. Essas pessoas, são, por sua vez, retribuídas por sua 

participação em ações de projetos na comunidade, podendo se beneficiar de serviços 

e produtos cadastrados nos bancos. 

Como relatam alguns dos entrevistados acerca de experiências, “pro grupo 

que pedia, ele recebia a mão de obra, que é o desafio deles”, “o banco entrava com 

os recursos humanos e o projeto com os recursos materiais e a própria organização 

da atividade, porque a organização do banco não precisava se envolver nisso”. A 

oportunidade era utilizada também “pra divulgar o banco” e “ter um projeto para 

aquelas pessoas que não tem o talento requisitado. Pra elas poderem ganhar horas” 

(NH31), demonstrando as vantagens para ambos os lados envolvidos.  

Como um exemplo de parceria entre uma rede de sustentabilidade e um 

Banco de Tempo, a gestora, participante de ambos, explica verificar: “das atividades 

que a gente vai fazer, quais são os profissionais, os talentos que já têm no banco de 

tempo e que podem contribuir, podem somar pro nosso evento e vice-versa?”, “e a 
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gente pagava em dinheiro o que era referente a transporte e alimentação, se fosse 

preciso” (NM31). 

Inclusive, em meio às necessidades surgidas com a pandemia da Covid-19, a 

entrevistada IM54 exemplifica o potencial das parcerias e mobilização dos Bancos de 

Tempo:  

 
Empezamos a gestionar para hacer mascarillas [...] conseguimos involucrar 
empresas que nos daban hilos, telas, hablamos con el hospital, con el 
ayuntamiento y estábamos surtiendo [...] gente llevando material, gente al 
telefono, gente online y gente cosiendo. Y salieron unas 3.000 mascarillas del 
proyecto39 (IM54).  
 

Outros projetos apoiados por diferentes Bancos de Tempo foram relatados ao 

longo das entrevistas, em áreas como meio ambiente, saúde e educação.  

As parcerias formadas entre Bancos de Tempo e outras iniciativas ocorrem 

nos moldes de cooperação e colaboração, por meio da rede de relações, estimuladas 

pela realização de atividades da própria comunidade e ganhos coletivos. 

Mesmo em nível de negócios e transformações econômicas, a colaboração e 

a estruturação em rede são reconhecidas como condições fundamentais para o êxito 

organizacional e para a economia contemporânea, devido à capacidade de facilitar a 

realização de ações conjuntas e transações de recursos, a utilização colaborativa de 

equipamentos e saberes práticos (know-how), permitindo o compartilhamento e 

acesso a recursos escassos (BALESTRIN; VERSCHOORE; REYES JUNIOR, 2010). 

Da mesma forma, essas parcerias firmadas com os Bancos de Tempo, 

demonstram capacidade em maximizar o alcance e atuação das partes envolvidas, 

com a conjunção de recursos que cada qual dispõe, ora material, ora conhecimento 

ou disponibilidade de recursos humanos ou financeiros. Os esforços são, portanto, 

direcionados à concretização de projetos pelo bem comum. 

Essas formas de parcerias exemplificam, ainda, as soluções alternativas 

surgidas no âmbito da economia colaborativa, baseadas no capital social e 

protagonismo da mobilização cidadã, defendidas por Méndez (2015), como forma de 

lidar com a deterioração da qualidade de vida provocada por crises econômicas e a 

urbanização depredatória, com capacidade para se tornar um dos motores que ajuda 

a impulsionar a resiliência urbana inclusiva. 

                                                      
39 “Começamos a gerir para fazer máscaras [...] conseguimos envolver empresas que nos davam fios, 
tecidos, falávamos com o hospital, com a câmara municipal e íamos abastecendo ","gente carregando 
material, gente no telefone, gente online e pessoas costurando. E cerca de 3.000 máscaras saíram do 
projeto (tradução livre da autora). 
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Contrapondo a lógica competitiva empresarial, que adota como fim único o 

ganho e crescimento econômico baseado na concentração de recursos e 

individualismo – que deriva em deterioração ambiental –, essas iniciativas e práticas 

alternativas buscam promover outros modos de vida, a partir de sua inserção social, 

pelo qual realizam-se decisões coletivas, que estimulam uma democracia mais 

participativa e construção de cidades mais inovadoras (MÉNDEZ, 2015).  

A mobilização de capital social, que empodera os cidadãos e grupos 

comunitários, ao aumentar a sua capacidade em se sentir parte ativa de decisões que 

impactam suas vidas e de participar no processo de conquista de qualidade de vida e 

direitos de cidadania, numa ação política (BAQUERO; BAQUERO, 2007), eleva a 

colaboração para um nível coletivo, que alicerça mudanças sociais, como Méndez 

explica: 

 
[E]l contexto de colaboración y trabajo en común genera un ambiente 
favorable para activar los conocimientos, capacidades y recursos de los 
actores implicados que pueden sustentar procesos de aprendizaje colectivo. 
Pero también para dar origen a culturas de innovación específicas en donde 
los nuevos comportamientos pueden surgir y retroalimentarse en procesos de 
carácter acumulativo (MÉNDEZ, 2015, p. 6)40. 

 
Logo, as parcerias se mostram potentes para revelar o potencial de uma 

comunidade e bastante interessantes para o êxito de atividades e solução de desafios 

coletivos. 

 

5.3.3.3 Realização própria 

 

Quando os próprios membros dos Bancos de Tempo se dispõem a realizar 

projetos sociais e ambientais, utilizam-se das capacidades e recursos internos para 

sua efetivação. 

Entendem-se como recursos as pessoas que compõem a rede e suas 

habilidades, o conhecimento e a especialidade (expertise) dos integrantes, locais 

disponíveis, tempo, dinheiro, materiais, entre outros. 

Com início no grupo gestor, nos usuários dos Bancos de Tempo ou em ambos, 

                                                      
40 O contexto de colaboração e trabalho comum gera um ambiente favorável para ativar os 
conhecimentos, capacidades e recursos dos atores envolvidos que podem sustentar processos de 
aprendizagem coletiva. Mas também para dar origem a culturas de inovação específicas onde novos 
comportamentos podem emergir e retroalimentar processos de natureza cumulativa (tradução livre da 
autora). 
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os projetos são idealizados e as etapas necessárias organizadas – sendo uma delas, 

a busca por pessoas que possuam as habilidades necessárias e/ou disponibilidade e 

disposição em contribuir na realização do projeto, para as quais, destinam créditos de 

tempo como forma de pagamento por sua atuação –, a fim de materializar as 

intervenções. A Figura 4 apresenta um esquema dessa possibilidade de intervenção 

socioambeitnal urbana. 

 

Figura 4 - Esquema de possibilidade de intervenções socioambientais urbanas 

viabilizadas pelos Bancos de Tempo por meio de projetos próprios. 

Fonte: Elaboração própria (2021). 

 

NM31 exemplifica o movimento que ocorreu para uma intervenção: “Teve um 

projeto que foi pontual do banco de tempo, que foi no Dia das Crianças [...] A gente 

pegou alguns talentos no banco, pessoas interessadas pra fazer uma ação no Dia das 

Crianças. Algumas pessoas ficaram responsáveis por pegar presentes, conseguir 

presentes, embalar. Outros ficaram responsáveis por fazer os docinhos e comidas, 

outros ficaram responsáveis pela recreação no dia do evento [...] Aí, todos receberam 

em horas”. 

NH51 também contribui para esclarecer esse tipo de intervenção: “é assim, 

basta existir o projeto, a vontade, a ideia [...] a gente tinha recursos humanos, recursos 

materiais, recursos financeiros, se houvesse, ou créditos do banco”, destacando que 

“os talentos do banco normalmente, se não preenche 100% do projeto, preenche 80%, 

o que é muita coisa. Um patrocinador que patrocine 80% do teu projeto, já é um 

patrocinador legal, ‘né’?”. 

Os Bancos de Tempo mostram, com isso, sua capacidade em assumir um 

protagonismo na realização de intervenções urbanas e na gestão de recursos 

disponíveis na sua comunidade para o alcance de objetivos que podem beneficiar 

sujeitos ou a coletividade, com baixo custo, sem motivações financeiras, com 
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envolvimento e mobilização social e liberdade de articulação. 

Verifica-se, assim, que os bancos podem facilitar a execução de projetos 

variados com base em sua rede de relacionamentos e propostas ou impulsos surgidos 

na própria comunidade, conferindo aos seus inscritos e gestores a liberdade de 

escolha, de ação, de tomada de decisão e participação na vida social e pública. 

Centra-se, portanto, no bem-estar como finalidade e melhora da qualidade de vida. 

Essas possibilidades podem ser vinculadas às concepções de Amartya Sen 

(2018), quando aborda a expansão de liberdades individuais para o alcance de um 

desenvolvimento real, como um mecanismo de promoção de desenvolvimento local. 

Para o autor, a expansão de liberdades deve ser encarada como o principal fim e 

principal meio de desenvolvimento, o qual se relaciona à qualidade de vida 

experimentada e não necessariamente às condições financeiras. Essa expansão 

permite que indivíduos sejam mais completos ao imprimir seus intentos no mundo, 

com ele interagir e o influenciar. 

Para que esse processo ocorra e possam ser agentes ativos de mudanças, 

os indivíduos dependem de oportunidades sociais, políticas e econômicas (SEN, 

2018), que podem ser propiciadas em alguma medida pelos Bancos de Tempo, na 

promoção de projetos elaborados e conduzidos pelos seus integrantes, em suas 

comunidades. 

Além da oportunidade de expansão de liberdade em atuar socialmente, 

proporcionada aos integrantes da rede, outro aspecto se mostra significativo no papel 

dessas iniciativas na promoção de melhoria de qualidade socioambiental: a 

recompensa em créditos de tempo dada àqueles que se envolvem em projetos 

socioambientais, que podem ser utilizados nos demais serviços disponíveis no 

sistema. 

Desse modo, é possível valorizar as ações e atividades que impactam 

positivamente a qualidade ambiental e de vida nas áreas urbanas, realizadas pelos 

seus habitantes, estimulando sua execução e continuidade. Ou, como levantado pelo 

entrevistado IH42, é possível “utilizar las horas a estimular cosas. Si la moneda hora 

tiene un valor reconocido para la comunidad, permite que tal persona participe en una 

cosa que igual no participaría”41, de maneira a criar demanda e valor a práticas 

                                                      
41 “usar as horas para estimular as coisas. Se a moeda hora tiver um valor reconhecido para a 
comunidade, ela permite que essa pessoa participe de algo de que não participaria” (tradução livre da 
autora). 
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ambientalmente benéficas, tornando-as mais expressivas. 

 

5.3.3.4 Projetos e parcerias realizados 

 

Os tipos de projetos e parcerias já realizados por Bancos de Tempo e os 

exemplos mais frequentes são apresentados no Gráfico 15. As categorias foram 

criadas por similaridade verificada entre as propostas e, das mais para as menos 

citadas, incluem: 1) Evento solidário e cultural (18,3%); 2) Reutilização, consertos, 

compartilhamento e reciclagem (16,7%); 3) Horta, agroecologia, permacultura, 

alimentação saudável e sustentabilidade (16,7%); 4) Conscientização, debates e troca 

de experiências (13,3%); 5) Limpeza e recuperação de áreas naturais ou abertas 

(10,0%); 6) Capacitações, aulas e educação (8,3%); 7) Obras sociais, beneficentes 

ou assistencialistas (6,7%); 8) Saúde (5,0%); 9) Crianças (3,3%); e 10) Igualdade de 

gênero (1,7%). 

 

Gráfico 15 - Tipos de projetos já realizados pelos Bancos de Tempo, de acordo com 

os entrevistados. 

Nota: Sustent.: Sustentabilidade. Fonte: Elaboração própria (2021). 

 

É possível notar como os Bancos de Tempo têm atuado em distintas frentes 

e possibilidades, com uma participação bastante flexível e, ao mesmo tempo, de 

potenciais impactos positivos – sociais, econômicos e ambientais – nas comunidades 
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em que se inserem, ao promover ou fortalecer ações e projetos de interesse social e 

ambiental.  

Estes exemplos, além de esclarecerem acerca das múltiplas possibilidades 

de atuação dos Bancos de Tempo – que estão vinculadas às características da rede 

tecida (o capital social), das lideranças e suas afinidades, e características da própria 

comunidade, como a presença ou não de determinadas atividades ou habilidades – 

demonstra sua capacidade e tendência em incrementar a qualidade de vida e 

qualidade ambiental nos ambientes em que se inserem.  

Isso ocorre em função dos valores e propósitos que regem os bancos, em 

conjunto com os motivadores à participação dos gestores e inscritos, bem como das 

regras estabelecidas para parcerias e participação em projetos, em que, por exemplo, 

o entrevistado NH51 relata que os projetos, para serem apoiados no Banco de Tempo 

em que se insere, deveriam “fazer bem pra você, pra sua comunidade e pro planeta”. 

Assim como a estrevistada NM28, “Então a gente vê, ‘ah, esse projeto está 

beneficiando a comunidade?’, se sim, pode contar com o caixa de horas de projetos 

sociais”, demonstrando que uma premissa para as parcerias é beneficiar o bem 

comum. 

 

5.3.3.5 Custos e recursos 

 

Quanto a custos e recursos adicionais para realização de parcerias e projetos 

(Gráfico 16), a maior parte dos participantes da pesquisa assumiu como zero ou muito 

baixo (22,5%) ou como colaborativo (22,5%), quando há a divisão dentre diferentes 

membros dos Bancos de Tempo ou entre estes e a outra parte envolvida, quando for 

o caso. Em seguida, o tempo extra necessário e as reservas de créditos em tempo 

foram considerados pelos entrevistados como o recurso mais requisitado (20,0%). 

Outras parcelas indicaram receber subsídios (15,0%) e suporte material externo 

(10,0%) como fonte de recursos, além de doações e se beneficiar com campanhas de 

arrecadação (10%). 
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Gráfico 16 - Custos e recursos extras necessários à realização de projetos pelos 

Bancos de Tempo, de acordo com os entrevistados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria (2021). 

 

É possível destacar as estratégias variadas para realização de seus 

propósitos, desde articulação de créditos de tempo, que podem ser destinados ou 

mesmo gerados para elaboração e execução de projetos, até campanhas de 

financiamento e pedidos de subsídios.  

Com isso, verifica-se como os Bancos de Tempo têm desempenhado suas 

atividades com uma baixa dependência de recursos financeiros e capacidade de 

organização interna para obtenção de recursos extras necessários para concretização 

de projetos. A ausência de recursos financeiros não se configura em um impeditivo 

para sua atuação, o que é exemplificado pela fala de IM41 “puedes adaptar, el formato 

del banco de tiempo en el presupuesto que tienes”42. Pelo contrário, o dinheiro passa 

a ser a moeda complementar neste modelo e utilizado para questões pontuais, como 

a compra de materiais para oficinas, os quais, segundo alguns entrevistados, podem 

ser obtidos de outras maneiras, como doações e parcerias. 

Diante dessa capacidade adaptativa, os entrevistados apontam que os 

Bancos de Tempo são atrativos e de fácil implementação, com liberdade de gestão 

de recursos, em que o principal é, de fato, o tempo, que tanto pode vir a ser um 

limitador, quando falta entre seus membros, quanto um potencializador de 

intervenções e inovações. 

                                                      
42 “Você pode adaptar o formato do banco de tempo no orçamento que você tem” (tradução livre da 
autora). 
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5.3.4 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

 

Nesta seção, busca-se avaliar os potenciais dos Bancos de Tempo para o 

fortalecimento do desenvolvimento sustentável, sob a perspectiva dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), com base nas informações obtidas junto aos 

entrevistados nesta pesquisa. O resultado dessas avaliações é apresentado no 

Quadro 3, que conta também com algumas falas em cada sessão para ilustrar o tema 

em análise. 
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Quadro 3 - Associação entre atividades e características dos Bancos de Tempo e alguns Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS). (continua) 

Fonte: Elaboração própria (2021). 

  

                                                      
43 “Antes de participar do banco de tempo, tomava medicamento para depressão. Graças a participar e relacionar-se com gente, já não toma mais” (tradução 
livre da autora). 
44 “Outros projetos, aqueles que às vezes também participou o banco de tempo, como é o caso de um projeto chamado ‘Radars’, que é um projeto de ajuda 
aos idosos” (tradução livre da autora). 

Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) 

Elementos de conexão 

3. Saúde e bem-

estar 

 

Assegurar uma vida 

saudável e 

promover o bem-

estar para todos, em 

todas as idades 

Neste ODS, é importante ter em mente que saúde e bem-estar, tidos como fundamentais à sustentabilidade, são questões 

amplas. A própria Organização Mundial da Saúde (OMS) traz como definição de saúde “um estado de completo bem-estar físico, 

mental e social e não apenas a mera ausência de doença ou enfermidade” (OPAS, 2016; OMS, 2002, p.30), apontando, assim, a 

importância do meio social e dos cuidados com a saúde mental, que são, por sua vez, aspectos identificados na atuação dos Bancos 

de Tempo. Isso ocorre pela pela promoção de integração social – um de seus pilares –, pela participação em projetos de cuidados e 

assistência social, por tornar serviços de saúde mais acessíveis, por empoderar a comunidade em seu próprio ambiente, fator 

considerado importante pela Organização Panamericana da Saúde (OPAS), quando discorre sobre a imprescindibilidade da saúde 

mental e como esta se relaciona à capacidade da pessoa realizar suas habilidades (ponto básico estimulado pelos Bancos de Tempo), 

lidar com tensões normais da vida, sentir-se produtivo e capaz de fazer contribuições à sua comunidade (OPAS, 2016). 

Segundo alguns entrevistados: 

“A gente tem projetos sociais com terapias, pra cuidar da saúde mental das pessoas” (NM28); “Várias terapias que são caras, 

tipo Iridologia, Barras de Acces, enfim, umas coisas que são caras e a gente acessa no banco por uma hora” (NM30); “antes de 

participar del banco de tiempo, tomaba medicación para la depresión. Gracias por participar y relacionarse con la gente, ya no la toma” 

(IH42)43; “E o banco de tempo também tira as pessoas do sofá. Tira as pessoas do seu isolamento e sua solidão” (IM66); “otros 

proyectos, los que también del banco de tiempo ha participado a veces, como puede ser un proyecto que se llama “Radars”, que es 

un proyecto de ayuda a la gente mayor” (IM67)44. 
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Quadro 3 - Associação entre atividades e características dos Bancos de Tempo e alguns Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS). (continuação) 

Fonte: Elaboração própria (2021). 
  

                                                      
45 “E o tema de compartilhar conhecimento, compartilhar o que você sabe, aprender o que você não sabe, entre amigos” (tradução livre da autora). 
46 N, no caso, quer passar a noção de algo em grande quantidade. 

Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) 

Elementos de conexão 

 

4. Educação de 

Qualidade 

 

Assegurar a 

educação inclusiva e 

equitativa de 

qualidade, e 

promover 

oportunidades de 

aprendizagem ao 

longo da vida para 

todos 

Educação trata-se de processo complexo, para além dos sistemas oficiais e regulares de ensino, em que, o ambiente, a 

convivência humana e a troca de experiências são intrínsecos na visão de alguns educadores, a exemplo de Paulo Freire, que defende 

uma educação baseada não apenas na leitura da palavra, mas em uma leitura de mundo, como forma de humanização, promoção de 

dignidade, construção de sujeitos históricos e mudanças em diversas esferas. Segundo o educador, os homens se educam em 

comunhão, mediatizados pelo mundo (ECCO; NOGARO, 2015). 

Portanto, o papel dos Bancos de Tempo na promoção de educação de qualidade se dá justamente em proporcionar 

oportunidades de aprendizagem, para pessoas de diversas faixas etárias e condições sociais. Por meio da criação de rede social 

baseada em práticas e valores de igualdade, solidariedade, humanitários, e outros (previamente apresentados), socialmente 

relevantes à formação de cidadãos críticos e com atitudes pró-ambientais, como trazem Souza, Rosa e Antiqueira (2020), ao 

relacionarem valores humanos aos impactos à biodiversidade sob a ótica de Edgar Morin, Leonardo Boff e outros autores, que 

defendem a solidariedade, simpatia, senso de pertencimento, comunhão, cuidado, responsabilidade e valores de ética ambiental, 

como caminho à construção de uma realidade mais sustentável – ainda que este não seja um objetivo direto dos Bancos de Tempo. 

Também, ao proporcionar espaços para trocas de saberes e capacitações nas comunidades, práticas recorrentes nestas 

iniciativas, fortalecem a educação não-formal e nível instrucional do seu público. Isso pode, por sua vez, potencializar a disseminação 

de valores ambientais, uma vez que seu público foi frequentemente percebido como portador de tais valores. Destaca-se que essas 

ações que podem ser planejadas, ou não, pelos grupos gestores. 

Na fala de alguns entrevistados: 

“Y el tema de compartir conocimiento, compartir lo que tu sabes, aprender lo que no sabes, entre amigos” (IH66)45; “a gente 

tem vários cursos oferecidos pelo banco de tempo, aulas, como por exemplo yoga. Inclusive cursos de formação profissional também, 

de terapias, de yoga, de doulagem, de N46 coisas” (NM28). 
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Quadro 3 - Associação entre atividades e características dos Bancos de Tempo e alguns Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS). (continuação) 

Fonte: Elaboração própria (2021). 
  

                                                      
47 “um pouco baseado nos grupos de ajuda mútua de mulheres italianas” (tradução livre da autora). 
48 “ainda é um projeto majoritariamente feminino” (tradução livre da autora). 
49 “Não sei sobre os outros horários dos bancos, mas em [...] 70% dos usuários são mulheres, e percebe-se que as mulheres tendem mais a compartilhar, a 
obter favores e achamos que as mulheres têm muito a contribuir e não sempre no trabalho doméstico” (tradução livre da autora). 
50 “Que não estou sozinha. Eu encontrei uma família, e que posso fazer coisas que nunca imaginei” (tradução livre da autora). 

Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) 

Elementos de conexão 

5. Igualdade de 

Gênero 

 

Alcançar a 

igualdade de gênero 

e empoderar todas 

as mulheres e 

meninas 

Na perspectiva dos ODSs, a população feminina é reconhecida como minoria social e alvo de uma série de violências. 

Aponta, então, várias metas para reverter e/ou minimizar as condições de degração social, bem como aumentar sua representatividade 

e igualdade, como uma das formas elementares de alcance de um mundo pacífico, próspero e sustentável (ONU, 2016). 

A ONU (2016) enfatiza, dentre outros pontos, a necessidade de reconhecer e valorizar o trabalho doméstico e de cuidados 

não remunerados, tipicamente realizados por mulheres, o que tem sido alcançado pelos Bancos de Tempo ao igualar as atividades e 

retribuir em créditos de tempo quem as realiza, que possuem valor neste sistema econômico. Explicita-se, com isso, a contribuição 

social da população feminina e seu trabalho, geralmente não reconhecidos. 

Além de seu histórico e tendência enquanto rede de apoio entre mulheres, essas iniciativas abrem espaço para as mulheres 

atuarem e desempenharem papéis de liderança comunitária, em uma situação na qual podem articular recursos materiais e imateriais 

para lograr intervenções em seu meio.  

Na fala de alguns entrevistados: 

Os Bancos de Tempo espanhóis estão “un poco basado en los grupos de ayuda mutua de las mujeres italianas”47, “sigue 

siendo un proyecto mayoritariamente de mujeres” (IM67)48; “No sé en los otros bancos de tiempo, pero en [...] el 70% usuarias son 

mujeres, y se nota, que las mujeres tienden más a compartir, a obtener favores y pensamos que las mujeres tienen mucho que aportar 

y no siempre en labores de hogar” (IM52)49; “São mais mulheres, isso com certeza” (NM30). IM54, exemplifica, ao colocar em poucas 

palavras, o que aprendeu com os Bancos de Tempo “Que no estoy sola. Encontré una família, y que puedo hacer cosas que nunca 

hubiera imaginado”50. 



100 

Quadro 3 - Associação entre atividades e características dos Bancos de Tempo e alguns Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS). (continuação) 

Fonte: Elaboração própria (2021).  

Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) 

Elementos de conexão 

 

 

8. Trabalho decente 

e crescimento 

econômico 

 

Promover o 

crescimento 

econômico 

sustentado, inclusivo 

e sustentável, 

emprego pleno e 

produtivo, e trabalho 

decente para todos 

Partindo-se da ideia de que economia está para além do sistema financeiro e relaciona-se à produção, circulação, distribuição 

e consumo de bens e serviços para suprir necessidades humanas, proporcionando qualidade de vida (VICECONTI; NEVES, 2013), 

ao pensar em crescimento econômico sustentável, é possível pensar, também, em mobilização de recursos e diferentes formas de 

capital, a fim de maximizar o bem-estar social e qualidade ambiental para, como expressa a ONU por meio da Agenda 2030 (ONU, 

2016), melhorar a eficiência dos recursos globais e dissociar crescimento econômico da degradação ambiental. 

Os Bancos de Tempo, por meio da gestão de capital social e aproveitamento de outros recursos como capital humano, 

financeiro e material (quando dispõem), abundantes nas cidades, como já exposto, demonstram seu potencial em movimentar e 

impactar a economia local, em maior ou menor escala, em prol da comunidade em que se inserem. Ao facilitar e dinamizar o acesso 

a bens e serviços, oportunizar capacitações e instrução, realizar intervenções socioambientais, promover a economia de recursos e 

apoiar e estimular atividades existentes, de forma inclusiva e baseda na igualdade. 

Segundo alguns entrevistados: 

“empresas que nasceram em função do talento que a pessoa demonstrou dentro do banco; mais de 2000 negócios efetuados 

na cidade sem envolver 1 real” (NH51); “a gente já excedeu milhões de reais em valores trocados de horas” (NM28); “Inclusive pessoas 

que mudaram de profissão” (NM32); “a gente ajuda essas atividades que já acontecem na comunidade a ganharem mais força, a se 

sustentarem por mais tempo” (NH26). 
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Quadro 3 - Associação entre atividades e características dos Bancos de Tempo e alguns Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS). (continuação) 

Fonte: Elaboração própria (2021). 
  

                                                      
51 “Pensamos além, e podemos trocar processos, serviços, conhecimentos, com outros países e outras pessoas, que estão em ambientes muito diferentes do 
nosso” (tradução livre da autora). 
52 “Sem gastar dinheiro, ter os serviços que formalmente não teriam sido capazes de obter” (tradução livre da autora). 

Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) 

Elementos de conexão 

10. Redução das 

desigualdades 

 

Reduzir a 

desigualdade dentro 

dos países e entre 

eles 

A Agenda 2030 coloca o empoderamento e a inclusão social, econômica e política de todos como algumas das estratégias 

de redução das desigualdades, além da promoção de igualdade de oportunidades, por diferentes meios, o que aponta caminhos de 

diálogo com iniciativas comunitárias para construção do desenvolvimento sustentável. 

Os Bancos de Tempo baseiam-se na igualdade de valor entre trabalhos e pessoas, igualdade de gênero, igualdade entre 

gerações e igualdade social, buscando oferecer condições iguais a seus associados, em suas áreas de atuação. Para isso, valorizam 

igualmente habilidades, criam comunicação e elo entre partes, minimizando barreiras sociais e mobilizando recursos que podem ser 

acessados por diferentes pessoas, de diferentes contextos sociais. Ainda, realizam intercâmbios com migrantes e imigrantes, pessoas 

de diferentes localidades, de diferentes níveis instrucionais e classes sociais. Esses encontros podem impactar não apenas os próprios 

associados, mas aqueles com os quais se relacionam, como família e amigos, diretamente ou não.  

Na fala de alguns entrevistados: 

“Não tem como mensurar, porque é meio invisível. Tem pessoas que falam que deixaram de passar fome porque 

conseguiram fazer trocas no banco de tempo” (NM28); “pensamos más allá, y podemos intercambiar procesos, servicios, 

conocimientos, con otros países y otras personas, que están en entornos muy diferentes de lo nuestro” (IH55)51; “sin gastarse dinero, 

tener los servicios que a lo formal no habrían podido” (IH66)52; “acessa coisas que jamais acessaria se não fosse o banco de tempo” 

(NM30); “tinha o problema de não ter acesso, eu e minhas filhas, a todos os bens de consumo. O que foi resolvido com o banco de 

tempo” (NH51). 
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Quadro 3 - Associação entre atividades e características dos Bancos de Tempo e alguns Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS). (continuação) 

Fonte: Elaboração própria (2021). 
  

                                                      
53 “Como objetivos então temos o princípio de melhorar a vida nos bairros, acho que estamos conseguindo” (tradução livre da autora). 

Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) 

Elementos de conexão 

11. Cidades e 

comunidades 

sustentáveis 

 

Tornar as cidades e 

os assentamentos 

humanos inclusivos, 

seguros, resistentes 

e sustentáveis 

Há diversos fatores que constituem ou fortalecem a sustentabilidade urbana, como já abordado anteriormente neste trabalho, 

como tornar as cidades mais inclusivas; aumentar a qualidade de vida, a autonomia comunitária e a integração de agentes sociais; 

promover a estabilidade ambiental; e reduzir a lógica consumista. Da perspectiva da construção de sustentabilidade humana, é 

importante constituir ambientes que, além de ambientalmente equilibrados, sejam agradáveis para as pessoas, contando com a 

participação delas nesse processo. Assim, além das questões estruturais urbanas, como trazem as metas dos ODS, atuar nesses 

outros aspectos é uma forma de tornar as cidades mais sustentáveis.  

Os Bancos de Tempo, como visto no tópico anterior, conferem potencial de tornar as comunidades mais inclusivas, por meio 

da construção de redes sociais, das trocas e da facilitação ao acesso de serviços e produtos. Várias iniciativas têm realizado 

intervenções socioambientais, como limpeza de ambientes abertos e ações de reaproveitamento de bens de consumo, agricultura 

urbana, educação ambiental, entre outros, que levam não apenas a oportunidades de aprendizado e reflexão, mas à construção de 

cultura pró-ambiental. Logo, tem potencial para o aumento da qualidade de vida, que se relaciona a fatores sociais e ambientais 

(MAZZETTO, 2000; MINAYO et al., 2000).  

Além de seu potencial para contribuir para a construção de comunidades mais saudáveis, houve relatos de que os Bancos 

de Tempo contribuíram para mudar, positivamente, as condições (mental, social ou econômica) das pessoas, em função da atuação 

baseada na coesão social e na movimentação e criação de capital social. 

De acordo com alguns entrevistados: 

“como objetivos entonces tenemos el principio de mejorar la vida en los barrios, creo que estamos conseguindo” (IH66)53; “a 

gente incentiva muito a agricultura urbana, o compartilhamento”; “enquanto grupo, a gente de fato alterou os rumos da história da 

cidade [...]. Só de existir, só de proporcionar essas relações” (NM28); “a gente chegou a fazer as praias mais limpas do país  aqui” 

(NH51). 
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Quadro 3 - Associação entre atividades e características dos Bancos de Tempo e alguns Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS). (continuação) 

Fonte: Elaboração própria (2021). 

  

                                                      
54 “Banco de tempo também ajuda a reduzir o consumo e torná-lo mais local” (tradução livre da autora). 
55 “Nesse banco de tempo que faço parte aqui, trabalhamos também o que é a consciência do consumo responsável e o que é também o meio ambiente” 
(tradução livre da autora). 
56 “Temos também um 'Café de reparos' [...], as pessoas podem trazer seus objetos para consertar, totalmente grátis [...], ao invés de jogar fora, que é um ato 
bastante deplorável, ou de comprar outro, você conserta” (tradução livre da autora). 

Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) 

Elementos de conexão 

12. Consumo e 

produção 

responsáveis 

 

Assegurar padrões 

de produção e de 

consumo 

sustentáveis 

Moreira (2021) aborda algumas problemáticas ocasionadas pelo consumismo, referentes a impactos ambientais e sociais, 

apontando alternativas relacionadas ao consumo responsável, como o círculo curto de comercialização, proteção ambiental e vínculos 

com os produtores. Na mesma direção, Ramires (1997) alega que a cultura do consumo faz diminuir a sensibilidade humana frente à 

coletividade, ao alimentar um individualismo exacerbado, resultando em formas de relacionamentos e exclusão a partir de seu valor 

simbólico, o que evidencia o potencial político e social do consumidor. 

Se, por um lado, os Bancos de Tempo aproximam a comunidade e criam coesão social, de forma a criar vínculos mais 

estreitos entre produtores e consumidores locais, estimulando o comércio local; por outro, seu modelo de relações baseado em uma 

economia de não mercado por Cahn (2004),  estimula também trocas de bens, aumentando seu tempo de vida útil; a reflexão acerca 

das necessidades humanas e formas de consumo; inclusive, alguns têm realizado parcerias e ações educativas sobre consumo 

responsável, potencialmente benéficas para a construção de uma cultura ambiental e socialmente mais ética. 

Na fala de alguns entrevistados: 

“banco de tiempo también ayuda a reducir el consumo y a hacer un consumo más local” (IH39)54; “Dentro de este banco de 

tiempo de que yo formo parte aquí, también se trabaja lo que es la sensibilización del consumo responsable y de lo que es también 

medioambiente” (IM67)55; “Nosotros tenemos tambien un ‘repair café’ [...], la gente puede llevar sus objetos para que lo reparen, 

totalmente grátis [...],inves de lo tirar a la basura, que es un acto bastante deplorable, o de comprarte otro, tu lo arreglas” (IH55)56. 
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Quadro 3 - Associação entre atividades e características dos Bancos de Tempo e alguns Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS). (continuação) 

Fonte: Elaboração própria (2021).  

                                                      
57 “como objetivos então temos [...], igualar todas as pessoas, ou seja, evitar a discriminação com base em jovem, velho, rico ou pobre, ou mulher, ou raça, ou 
se é imigrante, ou se a pessoa tem ou tem não tem papéis legais. Para nós todas as pessoas são iguais” (tradução livre da autora). 
58 “O que todos nós fazemos tem valor. E o mesmo valor” (tradução livre da autora). 
59 “A palavra amor pode soar um pouco estranha, mas é a coisa mais profunda, a mais importante que já vi, essas questões vitais, de cuidado, de afeto entre 
as pessoas. Isso é o que está no fundo de um banco de tempo” (tradução livre da autora). 
60 “É como as pessoas que a economia formal considera inúteis, como de repente elas se tornam pessoas úteis. Por isso que te dizia sobre a questão da 
dignidade, ou seja, 'hei, valemos a pena!’” (tradução livre da autora). 

Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) 

Elementos de conexão 

16. Paz, justiça e 

instituições eficazes 

 

Promover 

sociedades pacíficas 

e inclusivas para o 

desenvolvimento 

sustentável, 

proporcionar o 

acesso à justiça 

para todos e 

construir instituições 

eficazes, 

responsáveis e 

inclusivas em todos 

os níveis 

A Agenda 2030 tem como premissa não deixar ninguém para trás, defendendo a garantia de todos os seres humanos em 

realizar seu potencial em matéria de dignidade e igualdade, além de reconhecer que não há desenvolvimento sustentável sem paz, 

respeito e dignidade (ONU, 2016).  

Os Bancos de Tempo funcionam em lógica contrária à exploração humana e à segregação social, assentando suas ações 

em bases de igualdade e solidariedade, possibilitando o encontro entre pessoas de condições e realidades diferentes, em relações 

cooperativas e de valorização das habilidades, colocadas em um mesmo patamar. Isso contribui para derrubar barreiras sociais, 

conferindo dignidade a todos os integrantes quando explicita a sua capacidade de contribuir para o bem-estar coletivo, 

independentemente de sua posição social.  

Conforme a fala de alguns entrevistados: 

“como objetivos entonces tenemos [...], equiparar todas las personas, o sea evitar la discriminación en función de joven, 

viejo, rico o pobre, o mujeres, o raza, o si es inmigrante, o si la persona tiene o no tiene papeles legales. Para nosotros todas las 

personas son iguales” (IH66)57; “Você equaliza mesmo, você traz uma justiça, economicamente falando, socialmente falando, para a 

vida dessas pessoas” (NM30); “Lo que todos nosotros hacemos, tiene valor. Y el mismo valor” (IM54)58; “La palabra amor puede sonar 

un poco raro, pero si que es lo más profundo, lo más importante que he visto yo, estas cuestiones más vitales, de cuidados, de cariño 

entre las personas. Eso es lo que hay nel fundo de un banco de tiempo” (IH55)59; “Es como la gente que la economía formal considera 

inútil, como de repente se convierten en personas útiles. Por eso te decía por el tema de la dignidad, es decir ‘oye, es que valemos!’”60. 
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Quadro 3 - Associação entre atividades e características dos Bancos de Tempo e alguns Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS). (continuação e conclusão) 

Fonte: Elaboração própria (2021). 

                                                      
61 “O ‘Dia de Estacionamento’ não é organizado pelo Banco de Tempo, é um projeto organizado internacionalmente, mas o Banco de Tempo tem a capacidade 
de dizer ‘vamos participar’” (tradução livre da autora). 

Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) 

Elementos de conexão 

17. Parcerias e 

meios de 

implementação 

 

Fortalecer os meios 

de implementação e 

revitalizar a parceria 

global para o 

desenvolvimento 

sustentável 

Dentre as metas relacionadas às parcerias para o desenvolvimento sustentável, a Agenda 2030 traz a importância das 

parcerias multissetoriais – parcerias públicas, público-privadas, privadas e com a sociedade civil – no compartilhamento de recursos, 

estratégias, conhecimento e responsabilidades, a fim de estabelecer um amplo compromisso de cooperação global para alcançar o 

desenvolvimento sustentável (ONU, 2016). Toca, portanto, na contribuição e na inclusão de cada setor da sociedade e das pessoas 

afetadas pelos processos de desenvolvimento, ressaltando que, mediante o estabelecimento de parcerias, é possível fortalecer os 

meios que viabilizam a sustentabilidade. 

Por isso, uma vez que tratam de espaço sem fins lucrativos, de autonomia, coesão e empoderamento social, que promovem 

e apoiam intervenções de interesse social e ambiental, também por meio de parcerias com diferentes grupos e instituições, os Bancos 

de Tempo demonstram ter potencial para esses processos. Ainda que seu alcance seja mais notável no nível local, eles constituem 

um meio de fomento a ações de sustentabilidade – sobretudo em função do perfil de seus integrantes – e espaço fértil para 

consolidação de projetos, ações e parcerias com esses direcionamentos.  

Na fala de alguns entrevistados: 

“A gente faz eventos ao longo do ano, eventos maiores, eventos menores, voltados à sustentabilidade. Então como a gente 

é bem pequeninha e não tem investidor e não ganha muito dinheiro, então a gente acabava fazendo parceria com o banco de tempo” 

(NM31 – gestora simultânea de um Banco de Tempo e de uma iniciativa de fomento à sustentabilidade); “Lo de el ‘Parking Day’, no lo 

organiza el banco de tiempo, es un proyecto que se organiza a nivel internacional, pero el banco de tiempo tiene la habilidad de decír 

‘vamos a participar’” (IM67)61; “Eu acho que no banco de tempo estamos habituados a ver parcerias entre organizações, ou seja, entre 

entidades, quer sejam públicas, privadas, organizações do terceiro setor, o que seja”; “a parceria local da qual o banco de tempo [...] 

faz parte, promoveu o festival de [...], cujo tema este ano era sustentabilidade” (IM23). 
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Assim sendo, de forma direta ou indireta, os Bancos de Tempo demonstram 

potencial para contribuir com o avanço e fortalecimento dos ODS localmente, em 

função de seus objetivos, sua forma de organização, funcionamento e atuação, que 

acabam por refletir na comunidade, em aspectos defendidos pela Agenda 2030, para 

a consolidação de um futuro digno e sustentável. 

 

5.4 Bancos de Tempo nacionais X internacionais 

 

Ainda que a presente pesquisa tenha como foco uma melhor compreensão 

acerca da relação das iniciativas de Bancos de Tempo com a movimentação de capital 

social e a sustentabilidade urbana – em esfera mais geral e visão unificadora –, é 

oportuno explorar algumas diferenças que podem ser significativas entre as iniciativas 

nacionais e internacionais, a fim de obter elementos capazes de ampliar a 

compreensão de abordagens e estratégias possíveis, dentro do contexto em que se 

desenvolvem. 

Foram investigados 10 Bancos de Tempo nacionais e 11, internacionais. De 

modo geral, as iniciativas participantes da pesquisa possuem similaridade com 

relação a seus princípios e proximidade nos focos de atuação, porém, suas formas de 

atuação e histórias são variadas, como será visto seguir. 

 

5.4.1 Divulgação 

 

Os entrevistados apontaram um total de 18 meios para divulgação das 

iniciativas e suas ações, que variaram entre mídias e redes sociais, imprensa, 

materiais de divulgação e difusão espontânea, incluindo e-mail, Facebook, Instagram, 

Twitter, Youtube, WhatsApp, página na internet, rádio, televisão, jornal, meio 

acadêmico, panfleto/cartaz, eventos, encontros/visitas, newsletter, parcerias, telefone 

e “boca-a-boca” (Gráfico 17). 
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Gráfico 17 - Forma de divulgação dos a) bancos de tempo nacionais e b) bancos de 

tempo internacionais investigados nesta pesquisa. 

 

 

Fonte: Elaboração própria (2021). 

 

Notam-se diferentes estratégias de divulgação entre os Bancos de Tempo 

nacionais e intermacionais. As iniciativas internacionais contam com maior variedade 

de meios de exposição de suas ações, explorando 17 das 18 formas citadas; enquanto 

as nacionais utilizam-se de 11 das 18, concentradas especialmente em redes sociais 

virtuais (Facebook e Instagram), parcerias e divulgação “boca-a-boca”, que somam 

a) 

b) 
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quase 70% de representatividade, dentre os meios utilizados. 

Com isso, verifica-se, por um lado, a importância dessas formas de 

divulgação, visto que as iniciativas nacionais alcançam centenas a milhares de 

pessoas (como relatado pelos entrevistados); e, de outro, um maior esforço 

despendido pelos grupos de gestão de iniciativas internacionais, o que pode ser 

também reflexo do tempo de existência das mesmas e cultura local. Porém, apontam 

para possibilidades de veiculação e propagação de informação em diferentes meios e 

círculos sociais, para maximização do impacto de comunicação, que se dará de 

acordo com os interesses e possibilidades de cada iniciativa em particular. 

Os Bancos de Tempo internacionais, de modo geral, para além dos meios de 

comunicação, contam com experiências mais diversificadas em nível de organização 

coletiva das iniciativas, divulgação de material, concentração de informações e 

articulação. Isso se reflete em ações como participação em feiras de economia 

solidária, festas de Bancos de Tempo, parcerias com órgãos governamentais, 

veiculação de informações na grande mídia e mídias locais, trocas com Bancos de 

Tempo de outras localidades e mesmo associações de Bancos de Tempo, como é o 

caso da Asociación para el Desarrollo de los Bancos de Tiempo (ADBdT). 

A ADBdT é uma associação formada por gestores e participantes de 

diferentes iniciativas na Espanha, que se dispõem a apoiar e a ajudar promover novos 

Bancos de Tempo pelo país e pelo mundo, dando suporte com relação a informações, 

ferramentas informáticas, documentos, divulgação de estudos e até mesmo arte 

gráfica de livre acesso, sem fins lucrativos. Na página na internet da organização62, é 

possível verificar, inclusive, notícias, um mapeamento em nível global das iniciativas 

vinculadas à associação e mesmo a possibilidade de se associar como apoiador. 

Os bancos de tempo de Portugal possuem também uma sistematização das 

suas informações em página da internet63, na qual é possível encontrar notícias, 

histórico, conceitos, regras, mapeamento e contatos dos bancos, dentre outros, 

realizada pelo Banco de Tempo Central de Portugal. 

 

 

 

  

                                                      
62 Disponível em: www.adbdt.org. 
63 Disponível em: https://bancodetempo.pt/agencias-banco/. 

http://www.adbdt.org/
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5.4.2 Tempo de existência 

 

As iniciativas brasileiras, inspiradas em experiências internacionais, possuem 

trajetória recente, sendo que o Banco de Tempo de Garopaba, a instituição nacional 

mais antiga participante desta pesquisa, foi fundado em 2015, enquanto o Banco del 

Tiempo de Gràcia, situado em Barcelona (ES), teve sua fundação no ano de 2004. 

O Gráfico 18 apresenta o ano de criação dos Bancos de Tempo investigados. 

Em 2020, os Bancos de Tempo nacionais investigados possuem em média 3,1 anos 

de existência e os internacionais, 10,5 anos. 

 

Gráfico 18 - Ano de criação dos Bancos de Tempo nacionais e internacionais 

investigados. 

 

Fonte: Elaboração própria (2020). 

 

Verifica-se que as iniciativas brasileiras investigadas possuem tempo de 

atuação relativamente curto, quando comparadas ao surgimento dos Bancos de 

Tempo participantes desta pesquisa, localizados na Espanha e em Portugal. O menor 

tempo de existência pode ajudar a compreender a escassez de informações, de 

publicações e conhecimento sobre a temática em território nacional. 

Mesmo assim, as iniciativas nacionais contam com milhares de inscritos em 

suas plataformas digitais e centenas de horas de serviços intercambiados, o que varia 

de acordo com cada Banco de Tempo, especialmente pela gestão e cultura local. 
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5.4.3 Distribuição 

 

Os Bancos de Tempo são iniciativas mais comuns em cidades. Como 

expressa o entrevistado IH55: “somos un fenómeno urbano de grandes ciudades”, “En 

las ciudades la gente no se conoce entre si. Y lo que pretende un banco de tiempo es 

que la gente, en primer lugar, se conozca entre si y se ayuden mutumente”64. 

A Tabela 2 traz o nome dos Bancos de Tempos investigados nesta pesquisa, 

cidade onde se localizam e respectiva população65: 

 

 

                                                      
64 “Somos um fenômeno urbano de grandes cidades; Nas cidades, as pessoas não se conhecem entre 
si. E o que pretende um banco de tempo é que as pessoas, em primeiro lugar, se conheçam e se 
ajudem” (tradução livre da autora). 
65 Dados extraídos das páginas eletrônicas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
para as cidades brasileiras (disponível em: https://www.ibge.gov.br/); do Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE), para as cidades espanholas (disponível em: www.ine.es/index.htm) e da Base de 
Dados Portugal Contemporâneo (Pordata), para as cidades portuguesas (disponível em: pordata.pt), 
acessados em 15 de abril de 2021. 
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Tabela 2 - População relativa à cidade de atuação de cada Banco de Tempo investigado nesta pesquisa. 

Nacionais Cidade - Estado População Internacionais Cidade - País População 

Baixada Santista 

Santos, 

Mongaguá, 

Itanhaém e 

Peruíbe - SP 

1.865.397 

Dreta i Fort Pience Barcelona - Espanha 

1.664.182 

Barão Geraldo Campinas - SP 55.000 El Berguedà Berguedà - Espanha 39.980 

Brasília Brasília - SP 2.570.160 
Feira Santa Maria da Feira - 

Portugal 
135.964 

Blumenau Blumenau - SC 309.011 Girona Girona - Espanha 103.369 

Florianópolis Florianópolis - SC 419.400 Gracia Barcelona - Espanha 1.664.182 

Garopaba Garopaba - SC 18.138 Las Letras – Malasaña Madrid - Espanha 3.226.000 

Grande São Paulo66 
São Paulo e Santo 

André - SP 
13.040.000 

Lugo Lugo - Espanha 
98.276.000 

Marília Marília - SP 216.745 Lumiar Lisboa - Portugal 504.718 

Rio Grande Rio Grande - RS 197.228 
Rivas-Vaciamadrid Rivas-Vaciamadrid - 

Espanha 
90.973 

Sorocaba Sorocaba - SP 586.625 Sant Celoni Sant Celoni - Espanha 18.136 

  Sants Barcelona - Espanha 1.664.182 

Fonte: Elaboração própria (2020). 

 

                                                      
66 Considerou-se a população da cidade de São Paulo e de Santo André, em função da fusão entre as iniciativas das respectivas cidades. 



112 

A Figura 5 ilustra a quantidade de Bancos de Tempo identificados nesta 

pesquisa, para Brasil, Espanha e Portugal, permitindo observar a maior quantidade 

de Bancos de Tempo nos países ibéricos em relação ao território brasileiro – com 

destaque para a Espanha –, ainda que este possua área bastante superior aos outros.  

 

Figura 5 - Bancos de tempo identificados em a) território nacional, b) na Espanha e c) 

em Portugal, nesta pesquisa.  

 

 

Fonte: a) Elaboração própria (2020); b) Asociación para el Desarrollo de los Bancos de Tiempo (2020); 

c) Elaboração própria (2021). 

 

 

   a)   Brasil. Área= 8.516 mi km² b) Espanha. Área= 505.990 km² 

Portugal. Área= 92.212 km²  c) 
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Diante desses dados, pode-se refletir acerca da possível relação entre a 

multiplicação das iniciativas, seu tempo de existência – com uma provável correlação 

positiva entre tempo de estabelecimento das iniciativas e sua disseminação, dado seu 

caráter de organização comunitária, voluntária e independente –, atividades de gestão 

e a identificação comunitária da população na área em que se inserem, sendo 

apontadas diferentes noções de território, conforme os participantes desta pesquisa. 

Em nível nacional, foi possível verificar que há uma espécie de senso de 

novidade e predomina a noção de uma unidade de Banco de Tempo por cidade ou 

região (quando se abrange mais de uma cidade), enquanto os bancos internacionais, 

em geral, revelam uma noção de território restrita a espaços geográficos de 

abrangência mais reduzida, como bairros ou distritos. Essa característica pode se 

refletir em um senso de comunidade provavelmente maior e implica em melhor 

correspondência entre cada Banco de Tempo e a realidade e as expectativas do 

coletivo abarcado, além de um estreitamento das relações sociais, aspecto importante 

ao funcionamento dessas iniciativas. 

É ilustrativo, por exemplo, que enquanto uma cidade como Barcelona 

(Espanha), com cerca de 1.664.000 habitantes (INE, 2021), comporta em seu território 

mais de 15 Bancos de Tempo (BDTonline), a cidade de São Paulo (SP), com seus 

mais de 12.320.000 habitantes (dados estimados para 2020 pelo IBGE), população 

sete vezes maior que Barcelona, contabiliza apenas um Banco de Tempo ativo, até o 

mês de novembro de 2020, que se encontra, de acordo com a gestora entrevistada 

do Banco de Tempo de São Paulo, em fase de fusão com um Banco de Tempo de 

Santo André, município vizinho com mais de 720.000 habitantes (dados estimados 

para 2020 pelo IBGE), para se tornar o Banco de Tempo da Grande São Paulo e 

abarcarem outros distritos ao redor (também populoso). 

Essas observações, em concordância com o que descreve Pollice (2010), 

estão relacionadas ao espaço vivencial da comunidade, o território ao qual pertencem, 

correspondente a um âmbito espacial culturalmente apropriado, fruto de afetividade e 

coletividade. Tais características tendem a gerar valores compartilhados e 

mecanismos dinâmicos de interação e de produção de sentido, nos quais ocorrem as 

interações culturais, além de possibilitar o surgimento e o fortalecimento de relações 

de confiança entre os seus integrantes, aspecto fundamental, se não for o mais 

importante, ao desenvolvimento de capital social, ao maximizar os recursos individuais 

existentes (CUNHA, 2000). 
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Portanto, pode-se entender que a delimitação da atuação dos Bancos de 

Tempo a territórios mais reduzidos, porém, em maior quantidade, como observado na 

Espanha, pode trazer vantagens ao incremento de capital social e, por sua vez, 

possíveis vantagens a um melhor desempenho e difusão das iniciativas, bem como 

suas ações e propostas. 

 

5.4.4 Gestão 

 

5.4.4.1 Grupo gestor 

 

Em relação ao número de componentes do grupo gestor em experiências 

brasileiras, portuguesas e espanholas (Gráfico 19) investigadas nesta pesquisa, nota-

se que mais da metade dos Bancos de Tempo nacionais (n = 6) – e alguns 

internacionais – possuem o grupo gestor composto por até três pessoas67. Essa 

observação pode tanto indicar que se trata de iniciativa de baixa demanda por 

recursos humanos para sua implementação, constituindo uma facilidade, quanto 

possivelmente justificar dificuldades de gestão apontadas durante as entrevistas, já 

que o número de pessoas envolvidas no grupo gestor pode expressar capacidade de 

atuação. 

Por outro lado, no caso dos Bancos de Tempo internacionais, os grupos 

gestores costumam reunir mais pessoas em média (vide Gráfico 19). Pode-se supor 

que, nesse caso, as tarefas são mais bem distribuídas entre os membros do grupo, o 

que pode resultar em mais tempo para o desenvolvimento de maior quantidade de 

ações. 

                                                      
67 De acordo com as informações obtidas nas entrevistas, a formação dos grupos gestores pode se dar de diferentes 

formas. Há grupos que se originam desde grupo de amigos; colegas de trabalho; dentro de setores de gestão 

pública; a partir de uma única pessoa que convida outras; por relações de vizinhança; a partir de eventos sociais, 

dentre outros. Ainda, podem ser rotativos; contar com eleições; ser fixos e adotar outras estratégias que dependem 

dos envolvidos, dos objetivos e estrutura de cada grupo. 
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Gráfico 19 - Quantidade de pessoas nos grupos gestores dos Bancos de Tempo 

investigados nesta pesquisa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaboração própria (2021). 

 

Como pontua a entrevistada IM23 “o que nós reparamos, é que, uma 

coordenação de uma agência é sempre mais completa e sempre mais eficaz e 

eficiente, se for uma equipe”. Ainda, em um Banco de Tempo espanhol, sobre quando 

a gestão deixou de ser feita por uma só pessoa e passou para uma equipe, IH39 

relatou que “hemos tenido más capacidad de poder hacer cosas”68.  

Porém, não necessariamente este grupo gestor (ou como denomina NH51, a 

“diretoria”) requer um número muito grande de pessoas para o seu bom 

funcionamento. Para ele, “quanto menor esta diretoria, é mais ágil”. De acordo com 

IH42, um problema de tomar as decisões estabelecidas em assembléias em grandes 

grupos é que “discutíamos mucho y no hacíamos nunca nada”69, ainda que veja as 

desvantagens de centralizar as decisões, pois há “el inconveniente que, al final, tu 

mismo coges con mucha centralidad y al final, es también mucho reflejo de ti mismo 

el proyecto”70. Por isso, indica que, o principal, é que haja confiança entre os gestores 

e distribuição de tarefas, além de escuta. 

Portanto, encontrar o equilíbrio no número de pessoas envolvidas na gestão 

pode representar a diferença na capacidade de articulação de pessoal e projetos e 

                                                      
68 “nós tivemos mais capacidade de fazer as coisas” (tradução livre da autora).  
69 “discutimos muito e nunca fizemos nada” (tradução livre da autora). 
70 “o inconveniente de que, afinal, você se assume com muita centralidade e, no final, o projeto também 
é um reflexo de você mesmo “(tradução livre da autora). 
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ações a serem desenvolvidas. Com uma maioria dos Bancos de Tempo investigados 

com grupo gestor constituído por quatro a seis pessoas, é provável que esse número 

seja suficiente para uma gestão que seja tão ágil quanto eficiente para a maioria dos 

casos.  

 

5.4.4.2 Custos e investimentos 

 

Observa-se que, em nenhum caso investigado nesta pesquisa, foi pontuada 

a necessidade de altos investimentos ou altos custos financeiros para o 

funcionamento das iniciativas (Gráfico 20).  

Ainda, no Brasil, há um maior distanciamento da ideia de utilização de dinheiro 

nos Bancos de Tempo, em que alguns vêem a possibilidade como contrária aos seus 

ideais. As iniciativas de Bancos de Tempo internacionais, ainda que muitas façam uso 

de recursos financeiros para diferentes propósitos, estes não são expressivos. 

Os Bancos de Tempo mostram-se iniciativas de baixa complexidade na 

questão financeira, pois, ainda que haja custos, como para questões burocráticas e 

aquisição de materiais básicos, estes são considerados baixos e flexíveis. Quando é 

o caso, o dinheiro é usado como facilitador de ações, eventos e projetos, de modo 

geral.  

O não-uso ou pouco uso de dinheiro é considerado positivo por vários dos 

entrevistados, como nota IH42 “te dá mucho más libertad no tener dinero”, dando o 

exemplo de que “ahorras temas legales” e “no tienes que hacer declaraciones de 

impuestos”71. O entrevistado NH51 também coloca “eu até gosto disso, a gente não 

depende de nada nem de ninguém. Uma vez que você tem um patrocinador, você 

está ‘na mão’ desse patrocinador”. 

 

 

 

  

                                                      
71 “te dá muito mais liberdade não ter dinheiro”; “você economiza questões legais” e “não tem de fazer 
declaração de impostos” (tradução livre da autora). 
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Gráfico 20 - Percepção dos entrevistados quanto a custos e investimentos nos 

Bancos de Tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fonte: Elaboração própria (2021). 

 

Porém, como traz a entrevistada NM28 “traz liberdade, mas ao mesmo tempo 

restringe”. Essa entrevistada ainda pontuou que não há grandes custos e que eles 

são absorvidos pelas pessoas envolvidas na iniciativa, mas que “a participação das 

pessoas dentro das funções administrativas do banco só se dá a partir de uma posição 

de privilégio. De ter dinheiro o suficiente para poder ter tempo livre para dedicar”, 

completando que “o fato de a gente não ter recursos, limita bastante a nossa atuação” 

e “ter uma fonte de financiamento traria benefícios”. Como ela exemplifica, para pagar 

a condução e alimentação dos participantes em eventos coletivos ou para compra de 

materiais para execução de projetos comunitários. 

Observa-se, pois, que o funcionamento das iniciativas não depende e 

tampouco há obrigatoriedade de investimentos financeiros, uma vez que o principal 

recurso é o próprio tempo, caracterizando os Bancos de Tempo como um sistema 

barato, flexível e capaz de gerir demais recursos a favor de suas atividades. Porém, a 

aquisição de algum financiamento pode ser útil à expansão de ações e projetos dos 

Bancos de Tempo.  

 

  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Muito baixos/
flexível

Zero/ não usa
dinheiro

Financiamento
desejável

Evita/ Não sente
falta

Custos e investimentos

Internacionais Nacionais



118 

5.4.4.3 Recursos 

 

Reforçando o apresentado no tópico anterior, dentre os recursos necessários 

para o funcionamento dos Bancos de Tempo, os mais frequentemente citados pelos 

entrevistados foram o recurso “tempo” e os recursos não financeiros (Gráfico 21).  

 

Gráfico 21 - Recursos utilizados no funcionamento dos Bancos de Tempo 

investigados nesta pesquisa. 

Fonte: Elaboração própria (2021). 

 

É notável a ausência de subsídios e parcerias com outras entidades, que 

possibilitem suporte material ou financeiro, entre os Bancos de Tempo nacionais. 

Ainda que as iniciativas subsidiadas ou envolvidas em parcerias sejam minoria entre 

os Bancos de Tempo investigados nesta pesquisa, os bancos internacionais revelam 

a possibilidade de cooperação entre gestão pública e Bancos de Tempo, ou entre 

estes e outras entidades, por meio de fornecimento de serviços e materiais ou 

financiamentos. Esses, apesar de baixos, facilitam a realização de eventos, compra 

de materiais para oficinas e projetos, divulgação, pagamento de taxas, entre outras 

possbilidades. 

Com um investimento de cerca de 800 a 900 euros72 ao ano da gestão 

                                                      
72 Sendo € 1,00 = R$ 6,12 (De acordo com cotação do dia 21 de julho de 2021, obtida na página 

eletrônica https://economia.uol.com.br/cotacoes/cambio/euro-uniao-europeia/). 
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municipal a um Banco de Tempo espanhol– o banco que recebe o valor mais alto, 

dentre os investigados nesta pesquisa –, a iniciativa consegue custear materiais para 

oficinas diversas. Além de promover uma grande festa ao ano, com a participação da 

comunidade local e convidados de outras localidades, contando com 60 a 70 

atividades, como dito pelo entrevistado, “se hacen una gran comunidad” (IH66)73, em 

que os participantes compartilham comidas e experiências, aumentando, com isso, 

sua visibilidade e laços sociais.  

Outros Bancos de Tempo investigados nesta pesquisa que recebem algum 

suporte (em dinheiro ou outra forma) conseguem custear ou usufruir de espaços 

(incluso água e eletricidade), que servem de sede ou para realização de atividades, 

número telefônico, transporte, internet, xerocópias e impressões gráficas, além de 

eventuais materiais para projetos e custos com seguros ou taxas obrigatórias em 

decorrência de legislações locais. 

Na ausência de financiamentos ou parcerias, os recursos geralmente são 

obtidos por meio de recursos particulares de sócios e gestores, por doações ou são 

nulos – por exemplo, nenhum Banco de Tempo nacional investigado conta com uma 

sede, excluindo o custo associado a dispor de espaço próprio.  

Assim, nota-se que o suporte externo de recursos pode ser um facilitador para 

o funcionamento dos Bancos de Tempo e até torná-los mais inclusivos, como também 

pode ser dispensável pela maioria das iniciativas. 

No caso das experiências internacionais, como estratégia de suporte às 

necessidades dos bancos, à ampliação de suas atividades e à execução de projetos, 

existe a possibilidade de aquisição de financiamento ou de serviços e materiais junto 

ao poder público, a iniciativas privadas e a iniciativas do terceiro setor. Essas 

alternativas podem servir de exemplo para as iniciativas nacionais que busquem 

ampliar sua atuação. 

 

5.4.4.4 Tarefas 

 

Foram levantadas as principais atividades para as quais se dedicam os 

entrevistados na gestão dos Bancos de Tempo, resultando em 14 categorias (Gráfico 

22). 

                                                      
73 “Se torna uma grande comunidade” (tradução livre da autora). 
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Gráfico 22 - Principais tarefas desempenhadas pelos gestores de Bancos de Tempo 

investigados nesta pesquisa. 

Fonte: Elaboração própria (2021). 

 

Nota-se que, à exceção da gestão por programa informático específico para 

Bancos de Tempo (ex. o programa TimeOverflow74), pontuado apenas por iniciativas 

internacionais – já que tais programas ainda são pouco conhecidos no Brasil, mesmo 

que possuam versão em português –, todas as demais tarefas foram indicadas em 

ambos os casos, com maior ou menor frequência. 

As principais diferenças observáveis denotam justamente as tendências nas 

formas de gestão. Verifica-se que, nas iniciativas nacionais, predominam a gestão de 

planilhas e a moderação das páginas e grupos em redes sociais virtuais, modelo 

realizado especialmente pela rede Facebook e planilhas digitais de livre acesso. 

Essas tarefas são consideradas mecânicas pelos entrevistados. 

Com menos tempo dedicado a tarefas como organização de atividades 

coletivas e projetos, participação em eventos e dinamização da rede, as iniciativas 

nacionais tendem a manter seu funcionamento mais centrado na esfera virtual, o que 

inclui captação e atendimento ao público, segundo os entrevistados dos Bancos de 

                                                      
74 Disponível em: https://www.timeoverflow.org/. 
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Tempo brasileiros.  

Destaca-se que a tarefa de dinamizar a rede foi considerada fundamental por 

vários entrevistados de iniciativas internacionais. Essa tarefa inclui entrar em contato 

com os inscritos e verificar eventuais problemas ou interesses; oferecer ajuda; propor 

ou pedir serviços; criar grupos de interesse; criar atividades coletivas que levem as 

pessoas a se conhecerem (reuniões, oficinas, festas etc.); movimentar a divulgação 

externa e as redes sociais, dentre outras. Essas ações buscam tornar as pessoas 

mais ativas e a rede mais dinâmica. “La dinamización es el punto numero 1 en la 

gestión de los bancos de tiempo, imprescindible”, "Si esta tarea no se hace, el proyecto 

muere. El proyecto necesita de esta dinamización contínua” (IM67)75.  

A tarefa de comunicação externa também se diferencia entre as iniciativas 

nacionais e internacionais, assim como a divulgação abordada anteriormente. Nas 

iniciativas brasileiras, é destinado menor tempo a essa tarefa, pois, de maneira 

predominante, são utilizadas as redes sociais virtuais, as quais permitem amplo 

alcance do público, facilitando a comunicação de sua existência e suas atividades, o 

que, porém, pode restringir a participação daqueles que pouco ou nada utilizam tais 

meios e, possivelmente, influenciar a preponderância de um público mais jovem.  

Nas iniciativas internacionais, por outro lado, os entrevistados declararam 

dedicar tempo à comunicação externa em diferentes formas que incluem, além de 

mídias sociais, as mídias locais, distribuição de material de comunicação, mala direta, 

entre outras formas. O que pode levar ao alcance de um público mais diversificado e 

a necessidade de um grupo gestor hábil para lidar com uma maior variedade de 

tarefas.  

 

5.4.5 Perfil geral dos inscritos 

 

O público de inscritos nos Bancos de Tempo entrevistados apresentam 

algumas diferenças quando comparadas as iniciativas nacionais e internacionais 

(Gráfico 23). 

                                                      
75 “A dinamização é o ponto número 1 na gestão dos bancos de tempo, essencial”," Se esta tarefa não 
for cumprida, o projeto morre. O projeto necessita desta dinamização contínua” (tradução livre da 
autora). 
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Gráfico 23 - Perfil dos inscritos nos Bancos de Tempo, segundo os entrevistados. 

Fonte: Elaboração própria (2021). 

 

Pode-se destacar, especialmente, a descrição quanto às faixas etárias – mais 

jovens no Brasil e de maior idade no exterior –, que refletem as condições sociais e, 

possivelmente, as estratégias de comunicação externa dos bancos.  

Inseridos em diferentes realidades, os Bancos de Tempo expressam as 

condições e cultura locais. A estrutura etária da população brasileira, por exemplo, 

estimada em 10% de habitantes com 65 anos ou mais para o ano de 2020 (NERI, 

2020), refere-se a praticamente metade do estimado para as populações espanhola 

(cerca de 20%) e portuguesa (22%), de acordo com estudos de Carvalho e colegas 

(2020). Portanto, de fato, há uma população considerada mais idosa nesses países 

europeus. 

O perfil de terceira idade, conforme relatado pelos entrevistados europeus, 

juntamente com uma maior proporção de imigrantes na população – a população 

imigrante na Espanha representa algo em torno de 12% e, em Portugal, 6%, enquanto 

no Brasil não ultrapassa 0,4% (CAVALCANTI; OLIVEIRA; MACEDO, 2020; INE; 2021; 

SEF, 2020) – tem relação com as carências sociais apontadas pelas iniciativas 

internacionais, especialmente no sentido de criar vínculos sociais ou apoiar o 

atendimento a necessidades. 

A entrevistada IM67, por exemplo, relata que “en el año de 2006, la Cruz Roja 

española nos dió un prémio por la labor de integración de inmigrantes a través de los 
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bancos de tiempo”76. Por outro lado, expõe: “yo no sé en tu país, pero aquí, el número 

de personas mayores que viven solas ha crecido muchísimo”77, retratando condições 

de maior solidão ou necessidade de cuidados e ajuda, mesmo que pontuais. Essas 

observações reforçam o papel que os Bancos de Tempo podem ter em fortalecer laços 

sociais em uma comunidade. 

No Brasil, as pessoas que dispõem de habilidades relacionadas à saúde e 

terapias variadas formam um perfil frequente, apontado como um possível ponto forte 

na rede, devido à alta demanda por serviços desse tipo. Além disso, diz respeito a um 

perfil de pessoas que compartilham uma visão de cuidados e podem representar 

oportunidade à construção de cultura de sustentabilidade.  

Como expressado por NM30, “a sessão de talentos que a gente mais tem, são 

pessoas ligadas à espiritualidade, a terapias, a coisas neste sentido. São muitas 

pessoas que já estão despertas para uma nova forma de se relacionar umas com as 

outras e com a economia, e elas somam na iniciativa”. Ou, como traz NM31, “acho 

que são pessoas naturalmente mais abertas a questionar o sistema, repensar, a se 

ver também como parte disso tudo, de uma nova construção”.  

Assim, demonstra-se uma relação positiva entre os Bancos de Tempo e este 

perfil de público, que tanto são potenciais para a dinamização da rede, como para a 

construção de uma cultura de cuidados e também voltada para o bem comum, em um 

ambiente que favorece o estabelecimento de laços sociais. 

Esses aspectos são relevantes para a construção de sustentabilidade, 

relacionando-se a mudanças comportamentais favoráveis ao bem-estar coletivo, 

como o respeito às diferenças, formas de organização social mais inclusivas, 

participativas e responsáveis, em uma prática cidadã. Contribuem, assim, para a 

constituição de bases para uma civilização mais coerente com os valores e objetivos 

de desenvolvimento sustentável (PIRES, 2017). 

Dentre os valores e princípios apontados pela Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) para um futuro sustentável, 

que dialogam com as práticas e público dos Bancos de Tempo, podem-se destacar, 

resumidamente, a convicção na dignidade e potenciais humanos; responsabilidade na 

                                                      
76 Em 2006, a Cruz Vermelha Espanhola nos deu um prêmio pelo trabalho de integração de imigrantes 
por meio de bancos de tempo” (tradução livre da autora). 
77 “Não sei no seu país, mas aqui cresceu muito o número de idosos que moram sozinhos” (tradução 
livre da autora). 
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promoção do bem comum; oportunidade a todos de realizar seu potencial; 

fortalecimento das comuidades locais para cuidado ambiental; solidariedade e 

cooperação entre todos, e cultura de paz (BINACIONAL, 2004).  

Reconhece, ainda, a importância da educação moral e espiritual para 

sustentabilidade, em concordância com a Agenda 2030 (BINACIONAL, 2004). Esses 

pontos vinculam-se à dimensão subjetiva relacionada à sustentabilidade 

socioambiental, com a qual os Bancos de Tempo parecem ter relação e efeito 

importantes, afetando seu público, tanto nas experiências nacionais quanto nas 

internacionais investigadas. 

A Tabela 3 resume os principais aspectos que diferenciam os Bancos de 

Tempo nacionais dos internacionais. 

 

Tabela 3 - Principais aspectos que diferenciam os Bancos de Tempo nacionais dos 

internacionais. 

Aspectos 
Bancos de tempo 

Nacionais Internacionais 

Tempo de existência (em anos) 3,1 10,5 

Densidade (Bancos de tempo 

por km2) 

Aprox. 1:283.000 km² Aprox. 1:5.600 km² (Espanha) 

Aprox. 1:4.009 km² (Portugal) 

Fonte de recursos Internos somente Internos, subsídios e parcerias 

Perfil Mais jovens; terapeutas Mais idosos; imigrantes 

Fonte: Elaboração própria (2021). 

 

5.4.6 Projetos e parcerias 

 

Quanto à realização de projetos e parcerias, algums entrevistados 

internacionais declararam que isso não constitui objetivo dos Bancos de Tempo. 

Entretanto, a maioria dos gestores que apontou os Bancos de Tempo como 

responsáveis pela origem e gestão de projetos, bem como a maioria que tem a 

efetivação de trocas com serviços públicos como estratégia para realizaçao de 

projetos, são de iniciativas internacionais (Gráfico 24). 

Por outro lado, uma parcela dos entrevistados brasileiros assumiu a 

intervenção social mediante projetos como um propósito dos Bancos de Tempo. 

Porém, a maioria das respostas obtidas neste grupo aponta para uma origem e gestão 

de projetos por pessoas alheias ao grupo gestor dos Bancos de Tempo, realizada por 
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quem se dispõe a realizá-la, especialmente devido à indisponibilidade de tempo dos 

gestores, de recursos materiais ou de pessoas suficientes. 

 

Gráfico 24 - Formas de realização de projetos e parcerias pelos Bancos de Tempo 

investigados nesta pesquisa. 

Fonte: Elaboração própria (2021). 

 

A partir dessas observações, entende-se que a equipe gestora e demais 

membros possuem papel fundamental quanto à decisão de realização ou não de 

projetos e parcerias, no contexto dos Bancos de Tempo. 

Também, pode-se refletir sobre uma relação plausível entre tempo de 

existência das iniciativas e a realização de projetos e parcerias, já que há uma 

tendência a surgirem as demandas e práticas ao longo do tempo, uma vez que, no 

princípio, os grupos costumam estar mais centrados na formação de equipe, 

compreensão e elaboração das regras, divulgação da iniciativa, captação de inscritos 

e gestão dos créditos. Isso é confirmado pela observação de que os entrevistados que 

declararam ter realizado ou participado de mais projetos possuíam um maior tempo 

de existência e/ou pertenciam a um grupo gestor mais entrosado e propenso ao 

planejamento de atividades coletivas. 

Por fim, tanto para as experiências nacionais quanto para as internacionais, 

integrar – ou fortalecer – projetos pré-existentes demonstrou ser uma estratégia viável, 

mais conveniente e vantajosa para as partes envolvidas, seja por unir esforços, pela 

outra parte envolvida ajudar a sanar limitações encontradas ou por propósitos 
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declarados pelas próprias iniciativas, de atuar como facilitadores de projetos da 

comunidade. 

 

5.4.7 Custos  

 

As iniciativas mostram diferenças mais significativas quanto ao custeio de 

projetos, sendo que os entrevistados internacionais relataram a obtenção de apoio 

externo (por patrocínio ou recebimento de materiais e serviços por meio de parcerias) 

para promovê-los. Essa forma de custeio não foi observada entre os Bancos de 

Tempo brasileiros, de acordo com os entrevistados, sendo que, majoritariamente, os 

custos são divididos entre os participantes e são realizadas campanhas para 

recebimento de doações como forma de obter recursos para os projetos. 

Entretanto, em ambos os casos, frequentemente, os custos para projetos são 

assumidos como nenhum ou muito baixos. Isto porque a maioria dos projetos 

mencionados foi programada com base nos recursos disponíveis ou, principalmente, 

demandava apenas recursos humanos. Assim, entram como como custos de projetos 

o tempo propriamente dito ou os créditos de tempo extras, como os oriundos de 

reserva para projetos, comuns nas experiências brasileiras. 

Os Bancos de Tempo investigados nesta pesquisa demonstraram, assim, 

tanto possuir flexibilidade no uso de recursos como em suas ações, adaptando-se ao 

contexto financeiro no qual se encontram. As limitações financeiras, apesar de não 

serem impeditivas à concretização de projetos – uma vez que as redes de 

relacionamentos muitas vezes proveem o necessário –, dificultam a ampliação dos 

impactos dos Bancos de Tempo no tempo almejado, especialmente as iniciativas 

nacionais. 

Por fim, esclarece-se que a comparação entre Bancos de Tempos nacionais 

e internacionais não se mostrou interessante para outros aspectos além dos 

apresentados anteriormente, tanto porque o detalhamento das diferenças observadas 

não é o objetivo da pesquisa, visto que se procura compreender os potenciais a partir 

de uma visão mais ampla, quanto por não se observarem diferenças que 

apresentassem possibilidades de interpretação expressivas.  
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5.5 Potencialização dos Bancos de Tempo 

 

5.5.1 Matriz FOFA 

 

A construção da Matriz FOFA foi realizada com base nas entrevistas, no 

agrupamento das respostas obtidas quanto ao funcionamento dos Bancos de Tempo 

e nas percepções dos gestores sobre diferentes aspectos, permitindo uma 

observação abrangente dos pontos fortes e fracos dessas iniciativas. 

Ao combiná-los, em análise, emergiu uma série de recomendações que serão 

relatadas a seguir. Entretanto, destaca-se que não se buscou esgotar todas as 

possibilidades e que o maior interesse recaiu sobre a potencialização para projetos 

socioambientais. Por isso, recomenda-se a leitura de todo o Quadro 4 para uma 

compreensão mais completa do cenário identificado para os Bancos de Tempos 

investigados. 

 

Forças X Oportunidades – De que maneira os pontos fortes dos Bancos de Tempo 

podem ser usados para maximizar as oportunidades identificadas? 

- Realizar uma comunicação ampla e clara de seus princípios, valores, 

funcionamento e práticas, a fim de atrair a parcela de público ativista e/ou que anseia 

por mudanças na vida pessoal e coletiva, e que podem ser vistos como agentes 

potenciais de transformações socioambientais. 

- Aproveitar os serviços e os produtos disponíveis na rede e as habilidades e 

os conhecimentos dos integrantes para planejar e promover ações coletivas para 

aumento da qualidade ambiental na comunidade, com baixo custo, e fomentar 

discussões quanto à situação local e à integração em movimentos socioambientais, 

reforçando as práticas de sensibilização ambiental. 

- Organizar a equipe gestora com base em uma visão estratégica, criativa, 

focada e otimista, como forma de identificar anseios, lacunas e oportunidades 

significativas para melhoria da qualidade ambiental e de vida em sua comunidade. 

- Estudar a própria rede e buscar integrar pessoas com habilidades que 

possam fortalecer as atividades de outras iniciativas e movimentos presentes na 

comunidade, aumentando, assim, o alcance de intercâmbios, os impactos de ambos 

os lados e rede de apoio, além de fomentar a cultura ambiental propositadamente. 
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Quadro 4 - Matriz FOFA elaborada para os Bancos de Tempo investigados nesta pesquisa. 

Fonte: Elaboração própria (2021). 

 

 Elementos 

E
le
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s
 

 Interno Externo 
P

o
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o

 

- A ideologia do próprio sistema e seus valores e práticas fundamentadas na 
igualdade, na ética, na confiança, no compromisso, no respeito, na liberdade e 
na solidariedade. 
- Os membros afiliados e rede comunitária construída, com seus conhecimentos 
e habilidades. 
- Diversidade: de ideias, de pessoas, de recursos, de serviços e de produtos. 
- Equipe gestora proativa, otimista, criativa, dedicada e bem articulada, que 
dinamiza, se faz presente, se mobiliza, inova e intermedia as situações 
positivamente, com boa comunicação. 
- Serviços e produtos estratégicos, que sejam de alto interesse da comunidade. 
- Organização focada e bem delineada em seus objetivos, regras, metas, visão e 
missão. 
- Gratuidade, flexibilidade e facilidade de organização e execução. 
- Capacidade de facilitar e concretizar projetos. 
- Ambiente acolhedor, capaz de conectar pessoas e instituições. 
- Imagem de espaço alternativo e inovador, incomum, de qualidade, 
revolucionário e de fácil acesso. 
- Rede de contatos e coesão social, que viabilizam amizades e o 
autoconhecimento. 
- Disposição e postura entusiasta de gestores e membros. 

- Anseios sociais por mudanças e qualidade de vida. 
- Busca pessoal por sentido de vida e relações sociais. 
- Lacunas passíveis de atuação do poder público, como desigualdade social, 
escassez de iniciativas e de serviços públicos. 
- Parcerias com: instituições, gestão pública, associações e movimentos sociais 
e ambientais. 
- Comunidade receptiva, sociável e aberta ao compartilhamento e integração 
social. 
- Leis e projetos ambientais locais, biodiversidade e qualidade ambiental local. 
- Consciência ambiental da comunidade e produtos ecológicos. 
- Valores comunitários de interesse social, voluntariado e confiança. 
- Grupos sociais com tempo disponível. 
- Reconhecimento público; imagem positiva. 
- Disponibilidade de diferentes conhecimentos e habilidades na comunidade – 
gerais e específicos. 
- Grupos sociais ativistas. 

N
e

g
a
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v

o
 

- Burocracia e regras excessivas ou complicadas. 
- Limitação financeira e dependência de parceiros. 
- Gestão por plataformas e ferramentas inadequadas; não atendem às 
necessidades. 
- Equipe gestora desmotivada ou descomprometida. 
- Uso do sistema para benefício pessoal, autopromoção ou vantagens 
financeiras. 
- Dificuldade na captação de associados e comunicação dos propósitos. 
- Comunicação deficiente entre membros, gestores e comunidade. 
- Forma legal imprecisa. 
- Falta de material audiovisual e digital de divulgação, e baixa divulgação da 
iniciativa, das atividades e dos projetos. 
- Objetivos imprecisos e desencontro de ideais. 
- Poucas pessoas na organização e falta de pessoa integralmente disponível para 
a gestão. 
- Conhecimento insuficiente para determinados projetos. 
- Falta de tempo, baixa atividade ou inatividade dos integrantes. 

- Dificuldades de leitura e compreensão das ideias e propostas por parte da 
comunidade. 
- Cultura local baseada em valores divergentes dos valores dos Bancos de 
Tempo, como individualismo, orgulho, preconceito e consumismo. 
- Desigualdades, racismo e vulnerabilidade social, com restrições materiais e 
financeiras limitadoras. 
- Sistema econômico e predominância de valores antagônicos, como lucro e 
competição. 
- Indisponibilidade de pessoal. 
- Visão assistencialista dos envolvidos. 
- Descompromisso, desinteresse, desprestígio e desmotivação dos envolvidos. 
- Administração pública de difícil acesso e relacionamento. 
- Descaso público com projetos, intervenções e ações sociais. 
- Subaproveitamento dos potenciais dos bancos de tempo. 
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Forças X Ameaças – De que maneira os pontos fortes dos Bancos de Tempo podem 

ajudar a minimizar o impacto das ameaças? 

- Evidenciar, desde o princípio da inserção de novos membros e nas 

oportunidades de comunicação, a imagem de espaço alternativo, de 

compartilhamento, de acolhimento e de reciprocidade, permeado por valores de 

igualdade e solidariedade, como forma de evitar atuações com base em valores 

contrários aos dos Bancos de Tempo, que são, em última instância, contrários também 

à construção de cultura ambiental. 

- Aproveitar o senso inovador e entusiasta dos gestores para criar maneiras 

mais eficazes de comunicação dos ideais e regras, a fim de minimizar as falhas de 

interpretação externa. Para isso, podem ser criados materiais audiovisuais, aplicativos 

e jogos. 

- Empenhar-se para gerar capital social e conjugar esforços com outras 

iniciativas que compartilham de mesmos valores, de maneira a gerar apoio mútuo e 

endossar as boas práticas que fortalecem a cultura de sustentabilidade. 

- A partir da gestão, requisitar serviços e produtos cadastrados para atividades 

coletivas, além de convidar e preparar novas pessoas da rede para assumir eventuais 

responsabilidades na iniciativa. Essa seria uma forma de envolvê-las, de modo a gerar 

maior interesse nas atividades e capacitá-las a dar continuidade às tarefas, conferindo 

maior flexibilidade à iniciativa e potencial em lidar com dificuldades e restrições. 

- Identificar necessidades nas comunidades em que estão inseridos e as 

oportunidades (disponibilidades) na própria rede, unindo pontas, de forma a tornar as 

comunidades mais equilibradas, resistentes e resilientes, bem como facilitar o acesso 

aos frutos que esse sistema gera àqueles que tem maiores dificuldades, com base na 

reciprocidade.  

 

Fraquezas X Oportunidades – Que ações podem ser feitas para minimizar as 

fraquezas por meio das oportunidades levantadas? 

- Identificar, integrar e estimular a participação de pessoas e grupos com maior 

disponibilidade de tempo (como aposentados, desocupados e estudantes), para 

propagação e movimentação da rede e articulação de atividades, inclusive de gestão, 

como forma de facilitar as dinâmicas internas, o desenvolvimento de projetos –

socioambientais e outros – e ações na comunidade, bem como suprir a necessidade 

de pessoas disponíveis para a realização de tarefas. 
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- Detalhar os fundamentos e objetivos das iniciativas e reforçar estratégias de 

comunicação dentre seus integrantes e o público geral, a fim de alcançar mais 

pessoas e alinhar os propósitos das iniciativas e atuação dos usuários.  

- Detectar áreas, legislações e aspectos culturais promissores para projetos 

socioambientais na comunidade e buscar, ativamente, na mesma, e em rede social 

própria, por pessoas ou grupos que disponham de conhecimentos, habilidades ou 

contatos, que viabilizem a promoção desses projetos. 

- Buscar realizar intercâmbios de conhecimentos com outros Bancos de 

Tempo em diferentes territórios e pessoas que possuam habilidades necessárias para 

construção ou cessão de materiais de divulgação, de programas e ferramentas mais 

apropriados às atividades de gestão e promoção de projetos. Esse processo pode ser 

facilitado pela utilização de créditos de tempo. 

- Estabelecer parcerias em sistema “ganha-ganha”. Ou seja, organizar a 

participação em projetos com outras iniciativas em que se possa contribuir com as 

habilidades e produtos disponíveis na rede do Banco de Tempo, ao mesmo tempo em 

que a iniciativa parceira disponibiliza recursos materiais e financeiros e proporciona o 

aumento da variedade de demandas – o que estimula a movimentação de créditos.  

 

Fraquezas X Ameaças – Que ações podem ser feitas para diminuir ou eliminar as 

fraquezas e minimizar o efeito das ameaças? 

- Empenhar-se em aumentar a variedade de produtos e habilidades na rede e 

evidenciar aos inscritos as múltiplas possibilidades de trocas, de maneira a estimular 

um maior valor à moeda “tempo’ e aumentar a dinâmica e o engajamento dos 

usuários. 

- Lançar mão de estratégias de apoio a projetos socioambientais, de 

diferentes abrangências, por meio de editais e financiamento em créditos de tempo às 

pessoas ou grupos com estes propósitos, e/ou com a elaboração de projetos próprios 

e disponibilização de créditos aos interessados. 

- Divulgação para o grande público das ações e projetos dos Bancos de 

Tempo que visam o aumento da qualidade ambiental e de vida para o coletivo, a fim 

de obter validação pública e maior reconhecimento social. 

- Buscar meios de diálogo e parceria com o poder público local, inclusive por 

meio da utilização de capital social gerado no sistema, para criação de apoio mútuo, 

obtenção de recursos públicos (financeiros, humanos, materiais, serviços, facilidades 
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etc.) que podem auxiliar no funcionamento da iniciativa. Como exemplifica NH51: “se 

a gente tivesse uma parceria governamental que institucionalizasse o banco, desse 

esse espaço, pra gente fazer trabalho socioambiental na cidade, e pudesse fornecer 

os materiais, aí ninguém segura”. 

- Uso de programas informáticos específicos para Bancos de Tempo, como o 

programa conhecido como TimeOverflow. 

 

5.5.2 Recomendações 

 

Além das recomendações geradas a partir da Matriz FOFA, com base, 

especialmente, nas entrevistas e conhecimentos adquiridos empiricamente pelos 

gestores, foram observados alguns fatores e percepções relativos à dinâmica dos 

Bancos de Tempo que podem contribuir para a otimização de suas atividades, 

funcionamento e realização de projetos, apresentados a seguir. 

 

5.5.2.1 Subjetividade e anseios 

 

Como mencionado em entrevistas, as pessoas anseiam e sentem-se bem em 

praticar o bem. Ao mesmo tempo em que estão “sedentas” por participar da vida social 

de sua comunidade, estabelecer relações significativas, diminuir a solidão, criar laços 

afetivos, ver os impactos positivos de suas ações, serem socialmente reconhecidas 

por transformações, por suas qualidades e habilidades, tornarem-se úteis e fazer a 

diferença. 

Ainda que não se possa generalizar, pois depende de uma série de fatores 

relacionados às condições de vida, as pessoas, quando sadias, maduras, em 

circunstâncias favoráveis e quando desfrutam de liberdade de escolha, tendem a 

realizar escolhas sadias para si e demais, baseadas em valores superiores 

(MASLOW, 1968).  

Há, portanto, um sentimento latente e potente, ao menos em uma parcela da 

sociedade urbana, reconhecida pelos gestores entrevistados, que não pode ser 

ignorada quando se pensa em produzir e mobilizar capital social – de que as pessoas 

estão ávidas por se sentirem parte de algo maior e valorizadas. Essa constatação vai 

na direção do expressado por Maslow (1968, p. 162), “[a]s capacidades pedem para 

ser usadas e só cessam o seu clamor quando estão suficientemente usadas. Quer 
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dizer, as capacidades são necessidades e, portanto, também são valores intrínsecos”. 

Os Bancos de Tempo, ainda que de forma não intencional, preenchem uma 

lacuna, que justamente se expressa como motivadores àqueles que os integram. Esse 

preenchimento pode ser potencializado se puder proporcionar, explicitar e incentivar, 

entre seus inscritos, o sentimento de satisfação humana e de realização por expressar 

suas capacidades, além de explorar o lado criativo das pessoas, de reuni-las em torno 

de propósitos e da concretização de ideais particulares e/ou coletivos e instigá-las a 

sair da inércia.  

Justamente porque, como expressado por entrevistados, o mais importante 

na dinâmica dos bancos, são as pessoas e as emoções. Todos necessitam e sabem 

fazer algo, mas sobretudo, como seres de emoções, precisam de carinho e de 

compreensão. Por isso, alguns declararam os Bancos de Tempo como forma de dar 

sentido à vida, revelando um grande potencial para a realização humana. 

 

5.5.2.2 Dinamização 

 

A dinamização dos Bancos de Tempo é um aspecto importante na visão de 

alguns entrevistados, como já discutido anteriormente. Para dinamizar os Bancos de 

Tempo, características como proatividade, intencionalidade e práticas desenvolvidas 

pela equipe gestora são relevantes e capazes de potencializar as iniciativas 

desenvolvidas e até para estimular a multiplicação de projetos. 

Como muitos entrevistados trouxeram em suas falas, para a rede dos Bancos 

de Tempo, importa menos o número de pessoas inscritas do que sua postura ativa. 

Isto é, a qualidade das relações tem maior peso frente à quantidade, mas esta ainda 

tem importância, sendo válido considerar estratégias para estimulá-la. 

Dentre as falas, destaca-se a questão em que a maioria dos membros se 

propõe a entrar nos Bancos de Tempo para ajudar e menos para pedir. O ato de pedir, 

entretanto, de acordo com os entrevistados, ainda é socialmente mal interpretado, 

como algo de conotação negativa ou de espaço de inferioridade. No caso dos Bancos 

de Tempo, porém, o ato de pedir ou requisitar serviçoes e produtos, torna-se uma 

maneira tanto de obter o necessário por meio de sua comunidade, quanto de 

possibilitar ao outro a dignidade em se sentir útil e ser retribuído por suas ações, sob 

a lógica da igualdade e da reciprocidade. 

Pedir, ainda, é o que faz “a roda girar”, segundo os entrevistados. Muitos 
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assumem que os integrantes que pedem mais frequentemente são os membros 

ideais, já que, sem essa postura, dificilmente haverá movimentação de créditos de 

tempo78, que são, na realidade, o meio de proporcionar encontros e construir capital 

social – isto é, os meios à coesão social e não a finalidade em si. 

Portanto, a própria equipe gestora tem a capacidade de estimular e – por que 

não dizer – educar seus membros a assumir um papel protagonista de movimentação 

do capital social. Isso pode ocorrer por meio de incentivo e da divulgação focada dos 

produtos e habilidades contidos na rede, ou pela orientação direta do papel de cada 

um nessa construção. A gestão pode ainda, como realizado por algumas iniciativas, 

ser o próprio agente de movimentação, com a criação de atividades, projetos e outras 

ações que requeiram pessoal e realizem os pedidos diretamente. 

Por isso, oficinas, eventos, projetos e atividades coletivas em geral foram 

apontados como essenciais para os Bancos de Tempo, não apenas para a 

movimentação dos créditos, mas também para suprir a necessidade de conhecer 

gente e ideias diferentes, de sentir pertencimento etc., como discutido em tópicos 

anteriores. 

Outro ponto importante e relacionado diz respeito aos tipos de serviços ou 

atividades disponíveis na rede, considerados fortes motivadores. Por isso, como forma 

de manter a dinâmica da rede, interessa observar o perfil dos inscritos em cada 

iniciativa, suas demandas e interesses, a fim de encontrar meios de atendê-los e 

mantê-los ativos e motivados. Como levantado anteriormente, há serviços e atividades 

que são de alta procura e o esforço por incluí-los na rede pode ser bastante favorável. 

Para isso também, as parcerias – que podem oferecer oportunidades de 

atividades variadas – foram indicadas pelos entrevistados como alternativas eficientes 

para incremento das opções dos Bancos de Tempo, ao mesmo tempo em que podem 

beneficiadar também as parceiras ao suprir-lhes necessidades com pessoal e 

habilidades presentes nas redes. Logo, um grupo gestor atento às atividades, aos 

demais grupos e aos projetos atuantes em sua comunidade, será mais capaz de 

identificar maneiras para a conjugação de esforços e aprimoramento da própria rede 

                                                      
78 Apontado, frequentemente, como um problema pelos entrevistados, a dificuldade em requisitar serviços é visto 

como prejudicial ao sistema, pois é a maneira pela qual se distribuem os recursos (créditos de tempo e serviços), 

e sem a qual, os créditos acumulados levam a baixa movimentação da rede, ao desânimo e esquecimento. Via pela 

qual muitas iniciativas encontram fim de suas atividades com o decorrer do tempo. Por isso, os gestores valorizam 

a promoção de eventos e ações que estimulam as trocas, a inserção de habilidades diversificadas e estimulam seus 

inscritos a experimentar serviços e pedir com frequência. Para que, assim, não “trave” o sistema. 
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construída. 

Cabe salientar a dimensão de espaço e de tempo no contexto da dinâmica 

dos Bancos de Tempo. É preciso considerar características locais próprias a cada 

Banco de Tempo, como a geografia e a mobilidade urbana – em suma, a distância 

entre os associados e destes com as atividades propostas –, a fim de ser coerente 

com os anseios e possibilidades. Ainda que haja boas opções de serviços e produtos, 

a distância, que implica no percorrimento de tempo e espaço, pode significar entraves.  

Ainda, há regiões em que a sazonalidade – em função de turismo, férias, 

estação do ano, entre outros motivos – tem reflexos diretos nos Bancos de Tempos. 

Apropriar-se desses ritmos pode ser uma chave ao planejamento estratégico e 

funcional das iniciativas. 

Por fim, considerando-se os pontos até então discutidos e o tópico anterior, 

salienta-se a importância de a equipe gestora estar em frequente contato, por 

diferentes vias de comunicação, com os membros inscritos nas iniciativas, a fim de 

potencializar os Bancos de Tempo. Primeiramente, porque, até que se construa o 

hábito de utilizar a rede ou que esta se torne significativa em sua vivência, os membros 

podem precisar de estímulos para que se tornem ativos e assíduos. Além disso, a 

equipe gestora pode contribuir para construir vínculos e para fazer surgir sentimentos 

de pertencimento e integração, de acolhimento e confiança, que abrem espaço para 

eventuais atividades, coletivas ou não, e são capazes de despertar maior interesse e 

engajamento. 

É fundamental, ainda neste sentido, manter atualizados dados dos 

participantes, a fim de ter fácil acesso a eles e evitar frustrações de outros que possam 

requisitar ajuda e não obter resposta, o que, por várias vezes, foi mencionado como 

barreira à dinâmica interna. 

 

5.5.2.3 Imagem 

 

Uma questão comum levantada tanto por iniciativas nacionais quanto 

internacionais diz respeito à compreensão do público sobre os Bancos de Tempo, em 

seus propósitos, significado e funcionamento, indicando ser este um fator crucial na 

potencialização das iniciativas. Isso porque, apesar de o movimento dos Bancos de 

Tempo ser crescente e baseado em conceitos simples, ainda é estranho à maioria 

das pessoas, o que acaba por restringir o público potencial. 
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A dificuldade em ter clareza desses aspectos e conceitos pode se dar tanto 

por parte do público, quanto por parte da iniciativa; porém, como atribuição da equipe 

gestora, é imprescindível que haja comunicação clara e objetiva de suas regras, 

propósitos e funcionamento, para o bom desempenho dos Bancos de Tempo.  

Ainda, como notado no decorrer desta pesquisa, não basta somente a 

disponibilização de informação, mas uma conduta ativa no esclarecimento dos 

assuntos e um esforço em construir um ambiente favorável à aproximação da 

comunidade. Assim, enquanto alguns declararam realizar reuniões de recepção, 

mesmo que virtuais, com novos inscritos, há quem realize quizes, vídeos e 

preenchimento de formulários, a fim de se certificarem quanto à compreensão das 

informações, demonstrando diferentes caminhos para comunicação.  

Há outros pontos importantes para uma boa relação externa. Como visto 

anteriormente, tanto a filosofia dos Bancos de Tempo, quanto as relações e o 

reconhecimento de oportunidades, atraem as pessoas a participarem das iniciativas. 

Portanto, segundo análise das respostas obtidas, a imagem de ambiente agradável e 

acolhedor, de espaço criativo, inovador, construtivo, de liberdade, de 

experimentações, colaborativo e confiável, como a maioria expressou a sua 

percepção, pode ser aspecto favorável à potencialização dos Bancos de Tempo.  

Para além desses pontos, é possível à equipe gestora a adoção de atividades 

e posturas capazes de abranger públicos especiais, quando em sintonia com 

movimentos globais, ao mesmo tempo que atendem a demandas locais; quando são 

capazes de expressar a praticidade e a utilidade dos Bancos de Tempo em esfera 

coletiva; e, ainda, quando envolvidos em ações responsáveis de natureza 

socioambiental – em outras palavras, quando a equipe gestora alinha seus propósitos 

específicos com as tendências e demandas abrangentes. 

 

5.5.2.4 Propósito de sustentabilidade 

 

Durante a pesquisa, os entrevistados citaram experiências diversas em 

atividades realizadas pelos Bancos de Tempo, envolvendo coletivos de acolhimento 

a mulheres em tratamento de câncer; organização de banco de alimentos para 

segurança alimentar; grupos de artistas; grupo de carcerários e familiares; de mães 

solo; de imigrantes; grupos escolares e universitários; de idosos solitários; de 

ambientalistas, entre outros. Demonstra-se, assim, a forma de atuação flexível dos 
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Bancos de Tempo, com capacidade para realização de atividades variadas.  

Entretanto, como apresentado anteriormente quanto à Agenda 2030 – fruto 

de anseios e opiniões coletadas em diversas partes do mundo –, para alcançar os 

objetivos de uma vida de maior qualidade a todos, é necessário o envolvimento de 

diferentes atores sociais e, além de reforçar a autonomia das comunidades 

(capacidade demonstrada pelos Bancos de Tempo), buscar a estabilidade ambiental. 

Neste ponto, os Bancos de Tempo mostram grande potencial, se atuarem com 

intencionalidade, para exercer um protagonismo na construção de sustentabilidade 

urbana, como já testemunhado por parte de algumas destas iniciativas. Assim, 

considerando que os Bancos de Tempo têm capacidade de realizar intervenções e 

projetos voltados para a qualidade ambiental urbana – entendida como um benefício 

comum – em suas comunidades, planejar objetivos e ações nesse sentido significará 

conciliar a própria atuação com aspirações de um movimento global. 

Assim, os Bancos de Tempo podem disponibilizar créditos de tempo para as 

intervenções voltadas para a qualidade ambiental, os quais podem ser trocados por 

outros serviços quaisquer à escolha de quem se disponha em executá-las 

(recomenda-se, pois, a construção de uma rede diversa e ativa, para que haja 

interesse e a movimentação necessária). Se aliado a um trabalho de educação e 

sensibilização ambiental, o processo pode ser bastante produtivo. 

Ao mesmo tempo, podem se favorecer pela adoção desta postura frente à 

sociedade, que, cada vez mais preocupada com questões ambientais, valorizam, 

apoiam e buscam iniciativas, e mesmo produtos, mais responsáveis ambientalmente 

(DIAS et al., 2016), apontado, inclusive, por relatos e percepções de entrevistados 

brasileiros, espanhóis e portugueses. 

Portanto, pode ser fator positivo para o Bancos de Tempo ter sua atuação 

vinculada à imagem de melhoria da qualidade ambiental, aspecto comumente 

admirado e respeitado; potencializar sua atuação como agente social de 

transformações; e ser instrumento à viabilização dos ODS. Nesses processos, como 

já mencionado anteriormente, as parcerias são capazes de potencializar essa atuação 

e mesmo gerar possível relação de retroalimentação, como abordado a seguir.  
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5.5.2.6 Retroalimentação: Bancos de Tempo e projetos socioambientais 

 

Como verificado acerca das principais dificuldades enfrentadas pelos Bancos 

de Tempo para um maior impacto social de suas ações, está a baixa participação 

social, relacionada em parte a inscritos no sistema que pouco ou nada demandam por 

serviços e produtos da rede, o que pode implicar em estagnação ou lentidão das 

movimentações.  

Entende-se que demandar por serviços e produtos é forma de dinamizar o 

sistema, pois, assim, é possível uma maior circulação de créditos de tempo, 

aumentando as chances de concretizar ações, expandir a rede de relações e o 

alcance e efetividade do sistema. Logo, quanto mais se demanda nesses sistemas, 

maiores as possibilidades de compartilhamento de recursos disponíveis na 

comunidade (BERMÚDEZ, 2014). 

Assim, com o propósito de aproveitar esses sistemas da economia social para 

qualidade de vida urbana, pode-se pensar na dinamização dos Bancos de Tempo, a 

fim aumentar seus efeitos positivos, tanto nas suas finalidades sociais – aumento do 

capital social, empoderamento, cooperação e solidariedade (CASASOLA, 2013; 

MARTELLINI, 2014) – quanto ambientais. Entre as possibilidades de intervenções 

voltadas para aumentar a qualidade ambiental, estão a implantação de hortas, 

arborização urbana, limpeza de áreas naturais, entre outras. 

Nesse sentido, são promissoras as parcerias, em que organizações parceiras 

atuantes em projetos socioambientais podem elaborar, organizar, garantir o 

conhecimento necessário e recursos materiais para as ações e intervenções, 

enquanto os Bancos de Tempo podem mobilizar pessoal para sua execução, 

garantindo maiores chances de sucesso das ações e de aquisição de créditos de 

tempo por parte dos inscritos, ao mesmo tempo em que cria oportunidades aos que 

se interessam pela temática, mas não são profissionais da área. Um esquema 

representativo do sistema de retroalimentação de parceria entre Banco de Tempo e 

entidade parceira para a realização de projetos socioambientais é apresentado da 

Figura 6. 
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Figura 6 - Esquema representativo de sistema de retroalimentação de parceria entre 

Banco de Tempo e entidade parceira para a realização de projetos socioambientais. 

As setas indicam o fluxo de contribuição entre as partes; as formas circulares 

representam os benefícios resultantes do sistema de retroalimentação. 

Fonte: Elaboração própria (2021). 

 

Como demonstrado na Figura 6, 1) o Banco de Tempo realiza a entrada do 

projeto de sustentabilidade urbana no seu sistema como um usuário e confere créditos 

iniciais e extras, quando necessários; 2) o projeto socioambiental registra suas 

demandas no sistema e mantém-se ativo nos pedidos de colaboração, e oferece 

serviços para qualidade ambiental; 3) o projeto demanda por pessoas para colaborar, 

pagando-lhes em créditos de tempo, que podem ser destinados, inclusive, para o 

próprio projeto, se os associados desejarem requerer novas intervenções na cidade; 

4), 5) e 6) aqueles que colaboraram com o projeto e foram retribuídos em créditos, 

podem demandar por outros serviços disponíveis na rede, promovendo novos 

encontros, que favorecem a geração de capital social; 7) os demais associados que, 

por sua vez, prestaram serviços àqueles que contribuíram com o projeto, podem 

utilizar seus créditos de tempo recebidos dentro do sistema, possibilitando maior 

dinamismo.  

Para aqueles inscritos que possam ter alguma dificuldade em encontrar algo 

que lhes interesse no sistema, ou ainda, que sejam adeptos às causas ambientais, 

podem utilizar seus créditos de tempo em serviços do próprio projeto socioambiental, 

contribuindo para seu saldo e expansão, e impactos sociais e ambientais.  



139 

Esse sistema de trocas multirecíprocas oportuniza, ainda, aos membros da 

comunidade, ser ativos nas demandas ambientais, sem necessariamente trabalhar 

diretamente para projetos socioambientais, contribuindo com suas habilidades 

variadas e mesmo indiretamente.  

Esse tipo de arranjo permitiria diminuir os custos envolvidos no fomento da 

qualidade ambiental urbana, buscando, assim, atenuar esse limitante ao aumento da 

efetividade de projetos. Ainda, representaria um mecanismo de participação popular 

que vai além do voluntarismo ou da contratação de pessoal, correspondendo a um 

envolvimento do munícipe no incremento da qualidade ambiental urbana, o 

fortalecimento de vínculos com seu território e comunidade. Dessa forma, seria 

possível àqueles que pretendem trabalhar em prol da sustentabilidade urbana 

encontrar fonte de suporte, pessoal disponível, apoio e até financiamento coletivo. 

Essa proposta vai na direção do que uma entrevistada que atua 

profissionalmente na área ambiental (NM30) expressa: “questões sociambientais 

demandam muito de mão de obra, da força do coletivo para acontecer” e o Banco de 

Tempo “consegue unir muitas pessoas para trabalhar, sem ser voluntariamente”, pois 

“trabalho voluntário às vezes é muito desgastante”. Pode ser uma possibilidade 

atrativa, então, pois as pessoas “vão conseguir trocar por coisas que vão agregar na 

sua qualidade de vida e no seu bem-estar” (NM30). A mesma entrevistada ainda 

destaca que “muita gente tem vontade de trabalhar com alguma coisa do tipo, tem boa 

vontade, tem disposição, quer aprender, mas não trabalha profissionamente com isso” 

e, portanto, esse potencial pode ser aproveitado e desejado para ambos os lados. 

Os créditos de tempo recebidos pelas pessoas que atuam nessas 

intervenções podem ser utilizados em quaisquer outros serviços disponíveis no 

sistema, movimentando os intercâmbios e representando uma maior efetividade dos 

propósitos dos Bancos de Tempo, além de amenizar um impasse, que é o de ter um 

maior número de demandas generalistas, isto é, que não se concentre em poucas 

ações e pessoas da rede, como aquelas que prestam serviços mais procurados, tais 

como ensino de idiomas, terapias e alimentos.  

Assim, longe de ser um mero mecanismo de redução de custos, o trabalho 

conjunto propõe uma maneira de envolvimento comunitário para transformações no 

ambiente urbano, abrindo a oportunidade para que seus habitantes passem de 

viventes para atuantes em seu meio, de uma maneira democrática, que permite a 

diferentes públicos – em suas diferentes habilidades, disponibilidades, capacidades e 
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níveis sociais –, intervir no território ao qual pertencem, expressarem-se, deixar 

marcas, encontrar pessoas e redescobrir espaços e culturas urbanas, sob o olhar do 

cuidado à qualidade ambiental, com reflexos à própria saúde e qualidade de vida.  

Ainda como fruto da parceria com um projeto socioambiental, seria possível 

obter uma rede mais complexa e fluída de trocas, o que impulsionaria a movimentação 

do capital social, de maneira tanto a aproveitá-lo para transformações da realidade 

das cidades, quanto à provável geração de mais capital social devido a uma maior 

frequência de encontros promovidos e aumento da proximidade da comunidade; a 

ressignificação dos serviços prestados, que poderiam ganhar um caráter de cuidado 

ambiental; e a oportunidade de refletir acerca da prestação de serviços que vai além 

da esfera individual, originando benefícios coletivos e promovendo conscientização 

acerca da ética e responsabilidade com espaços e vida comum. 

 

5.6 Bancos de Tempo: espaços de reaprender a ser humano? 

 

Quando se pensam os Bancos de Tempo, enquanto sistemas econômicos 

não financeiros de trocas e apoio mútuo, baseados em princípios como solidariedade, 

cooperação, cuidados e igualdade, que movimentam mais do que serviços, mas o 

capital social de uma comunidade, e que – conforme alguns entrevistados relataram 

– têm como sua maior riqueza as pessoas e as emoções envolvidas nas relações 

humanas, em uma construção de rede social com capacidade de sistematizar sua 

atuação para potencializar o bem-estar comunitário e o empoderamento das pessoas 

comuns, desponta-se uma reflexão quanto a um papel social e ambiental para além 

de uma visão prática e simplista. 

Distanciando-se da visão mercadológica predominante no sistema econômico 

vigente, em que a vida humana ganha conotação utilitarista e a sociedade encontra-

se sobre bases de valores de hierarquia, dominação, competitividade, exploração e 

consumismo (SANTOS, 2006), e aproximando-se da visão biológica de Humberto 

Maturana, que defende que são as emoções – e não a razão –, a base das ações 

humanas e de toda racionalidade. E que é o amor – no sentido de cuidado mútuo e 

aceitação do outro como um legítimo outro na convivência – a emoção central na 

história evolutiva humana, que dá origem às relações verdadeiramente sociais e 

permite a convivência, a conservação e a própria vida, considerando-se o humano 

como ser naturalmente amoroso (MATURANA, 1998), compreende-se que a 
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construção e o fortalecimento de movimentos que fomentam a cooperação estão em 

sintonia com as necessidades humanas e ambientais, frente ao momento cultural 

vivido e seus efeitos sociais e ambientais, que levam à constatação de que são 

necessárias mudanças no comportamento humano. Questão evidenciada pela 

Agenda 2030 (ONU, 2016) e pelo Relatório Global sobre Biodiversidade e Serviços 

Ecossistêmicos (DÍAZ at al., 2019), por exemplo, que reconhecem a 

insustentabilidade do atual modo de viver humano. 

Maturana (1998) esclarece como a competição é uma construção cultural de 

negação do outro – imposta, inclusive, a espécies não-humanas –, que leva a 

processos nocivos e menos construtivos, de rejeição e ruptura, uma vez que se 

desfoca dos próprios potenciais, para a superação e a dominação dos demais com 

base na subjugação. Nas palavras de Morin (2016), isso corresponderia ao 

apartamento da sociedade da sua ecologia, levando à acentuada degradação 

ambiental atual. Para se desvencilhar do padrão atual e permitir a mudança, são 

necessárias reflexões. 

Para Maturana (1998), o caminho alternativo à competição é a colaboração, 

tida como processo social natural e que pode ter lugar quando se legitima o valor de 

cada pessoa, quando as pessoas se sentem dignas e acolhidas, gerando-se um 

espaço de respeito mútuo, construtivo e de onde se vislumbram caminhos possíveis. 

Com base no observado nesta pesquisa, é possível dizer que os Bancos de 

Tempo correspondem a espaços desse tipo. Nesses espaços, são permitidas 

reflexões e realizações que fazem frente à lógica econômica vigente e aos valores a 

ela associados, sendo descritos como alternativos pelos entrevistados ao sistema 

econômico; às formas de relações sociais; às formas de interação, de pensar, de se 

expressar e estar na sua comunidade. Como relatado por um dos entrevistados:  

 
alternativas pra todos os aspectos que eu não concordo na sociedade, do 
sistema que a gente vive, da forma que vive. Então o banco veio como algo 
prático pra mudanças. Saiu das fantasias da cabeça e foi pra prática. 
Realmente é possível tu mudar a realidade pra algo que faça mais sentido 
pra ti (NH31).  
 

Apesar de reconhecerem que se trata de iniciativa bastante local, trabalhosa, 

instável, limitada e mesmo deficiente em vários aspectos, está claro aos entrevistados 

que os Bancos de Tempo correspondem também a um espaço de acolhimento, de 

possibilidades de mudanças positivas e de exercício da liberdade para ser e agir pelo 

bem comum, sendo mesmo um ambiente de libertação para alguns. 
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Como trouxeram outros entrevistados, é também um espaço de crescimento 

pessoal e coletivo, bem como de aprendizado sobre o enfrentamento de desafios, 

solidariedade, mobilização e valores que privilegiem as relações humanas e sociais. 

Dessa perspectiva, os Bancos de Tempo correspondem a um projeto pedagógico, no 

sentido de educar para a cooperação, o cuidado, a esperança em um mundo melhor 

e a valorização de cada um em suas habilidades e capacidades. Nas palavras de 

IH42, “el día que hayamos aprendido, no hace falta los bancos de tiempo”79. 

Ainda, seriam espaços para inclusão e legitimação de seus membros, como 

defende Cahn (2004) quando fala dos Bancos de Tempo em contraposição a um 

sistema que classifica algumas pessoas, ainda vivas e produtivas, como 

“descartáveis” – o que seria a expressão de uma sociedade patológica. 

Por isso, Maturana (1998) argumenta que, frente a uma cultura que valida a 

luta e a competição, que jamais são sadias e fraternas – ou, como coloca Santos 

(2006), são a perversa ausência de compaixão, sugerida pela produção e consumo, 

raiz da evolução negativa da humanidade e violência estrutural –, é essencial 

estabelecer condições de escuta, de colaboração e aceitação mútua em uma 

convivência democrática, como condição às mudanças para o bem-estar e 

conservação da humanidade, pois, quando não há a aceitação mútua, se produz 

separação e destruição.  

Por isso, os Bancos de Tempo, como instrumentos intencionais e ativos de 

coesão social, fundamentados na inclusão, cooperação e respeito – expresso em sua 

moeda tempo (em princípios de igualdade de valor e correspondências) –, com acesso 

democrático, além de serem versáteis e flexíveis na sua aplicação, comportam 

potencial educativo na construção de uma cultura de maior compatibilidade com a 

natureza humana, com um mundo mais humano e sustentável, como almeja a ONU 

com a Agenda 2030 (ONU, 2016). 

Entretanto, diferentemente das metas dessa agenda global, bastante 

abrangentes e desenhadas para execução, em sua maioria, sob responsabilidade dos 

governos de países – não poderia ser diferente, dada a escala mundial com a qual 

trabalham, apesar de objetivar atingir cada pessoa individualmente –, os Bancos de 

Tempo atuam em esfera reduzida, sob a condução de agentes sociais comunitários, 

com dificuldades pontuais e assumem ser pouco previsíveis quanto à sua 

                                                      
79 “No dia em que aprendermos, não há necessidade de bancos de tempo” (tradução livre da autora). 
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permanência, o que os leva, frequentemente, ao descrédito. 

Porém, ao propor a reflexão para a construção de um outro mundo, Santos 

(2006) aponta para a centralidade do humano e mudança de fundamentos sociais e 

políticos como via para uma globalização mais humana. Aponta, também, a “mistura” 

de diferentes pessoas, de diferentes filosofias, a cultura popular e os aglomerados 

populacionais (o ambiente urbano), compondo uma verdadeira sociodiversidade, 

como indicativos de emergência de uma nova história. Isto é, defende o potencial das 

camadas populares na mudança necessária, se tomadas de ideais contrários ao 

consumismo e competitividade e se se apropriarem das técnicas oportunas, em uma 

construção de baixo para cima, a partir de individualidades fortes e do âmbito local. 

Diz Santos (2006): 

 
Assim, junto à busca da sobrevivência, vemos produzir-se, na base da 
sociedade, um pragmatismo mesclado com a emoção, a partir dos lugares e 
das pessoas juntos. Esse é, também, um modo de insurreição em relação à 
globalização, com a descoberta de que, a despeito de sermos o que somos, 
podemos também desejar ser outra coisa (p. 56). 
 

O autor coloca como determinante o papel das pessoas e do lugar, enquanto 

espaço vivido, de experiências renovadas, abarcador de indagações sobre presente 

e futuro, conferindo-lhe um “papel revelador sobre o mundo” (SANTOS, 2006, p. 56), 

que permite a ampliação da consciência e o despontar de racionalidades inovadoras, 

produzidas sobretudo pelos que estão “embaixo”, que escapam ao totalitarismo da 

racionalidade dominante. Ou seja, justamente esses atores locais de baixo 

reconhecimento social, o que configuraria uma situação objetivamente esperançosa.   

Em releitura de Santos, Coimbra e Sousa (2014) sintetizam: 

 
Somente a união dos de baixo e sua revolta contra os opressores, os de cima, 
mudarão o curso da história e o sentido da vida e da existência, onde não 
mais prevalecerão os valores mercantis, mas, sim, a solidariedade humana, 
o respeito para com o outro, os valores éticos, morais e culturais (p.180). 
 

Destacam, com isso, o papel da ética e moral na construção de uma 

sociedade mais justa, fraterna, de respeito e de dignidade. Para tanto, deve-se colocar 

o homem no centro e dirigir o olhar ao outro, dar voz ao outro e que se escute e cuide 

de suas necessidades e expressão. Isso vai na direção do que os Bancos de Tempo, 

no fundo, propõem em âmbito comunitário, e do que defende Maturana (1998), 

quando fala sobre esse “deixar aparecer” como expressão de amor e acolhimento, 

como condição à convivência, à permanência e mesmo à existência humana. 
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Além desse espaço acolhedor e produtivo, os Bancos de Tempo, com sua 

moeda tempo, inserem em seu sistema aqueles que o mercado financeiro não 

reconhece ou subvaloriza, possibilitando a realização de empreendimentos distintos, 

de forma a aproveitar competências presentes na comunidade, porém, “ocultas”, pois 

são desestimuladas ou inibidas pela falta de oportunidades em se manifestar ou pela 

falta de retribuição. Por isso, Cahn (2004) indica a combinação entre a recompensa 

psicológica que há em cooperar pelo bem-estar geral ou de outros, com o valor de 

aquisição de créditos de tempo, como vantagem dos Bancos de Tempo, distinguindo-

os do voluntarismo.  

Os Bancos de Tempo mostram-se igualmente favoráveis para atender a 

demandas ambientais nas cidades, pois, como já discutido anteriormente, 

intervenções socioambientais demandam ações coletivas e, muitas vezes, encontram 

empecilhos para financiamento, seja pela pouca disponibilidade de tal, pelo 

desconhecimento para acessá-lo, questões burocráticas ou técnicas, que acabam por 

torná-las insuficientes (BRASIL, 2017). A ação comunitária promovida pelos Bancos 

de Tempo pode encontrar suporte para viabilizar as intervenções de caráter 

socioambiental em seu território, tornando-as concretas por meio do aproveitamento 

das habilidades da rede social e financiamento em tempo, capaz de retribuir os 

agentes socioambientais, como as várias atividades já realizadas nesse sentido, 

apresentadas anteriormente. 

Por fim, como descreve Cahn (2004), os Bancos de Tempo dizem respeito a 

aproveitar oportunidades e sanar necessidades, de maneira, inclusive, a tornar útil 

quem se sente inútil, como o próprio autor descreve em sua experiência pessoal, de 

onde surgiram as idéias para os TimeDollars; bem como sair do espaço de impotência 

e inatividade frente aos problemas socioambientais, independentemente de suas 

habilidades, exercício ou vocação profissional.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa objetivou investigar as experiências e as potencialidades dos 

sistemas de Banco de Tempo para a promoção da melhoria da qualidade ambiental e 

de vida em áreas urbanas, procurando identificar pontos fortes e fracos que interferem 

em seu desempenho. 

Considerando os aspectos analisados neste estudo, evidenciou-se como os 

Bancos de Tempo dispõem de potencial real em facilitar e operacionalizar ações 

voltadas para a construção da sustentabilidade urbana local, considerando os 

diferentes fatores que influenciam a qualidade ambiental e de vida duma comunidade.  

Essa construção pode ocorrer pela promoção direta de projetos 

socioambientais, pelo estabelecimento de parcerias entre essas iniciativas e projetos 

já existentes ou pela promoção de encontros, em que os bancos atuam como 

catalisadores de coesão social (pelos quais surgem propostas de intervenção local). 

Bem como sucitam reflexões quanto a alternativas ao modo de vida e sistema 

econômico vigentes, e revela potencial pela atuação nas frentes que abarcam as 

diferentes facetas da sustentabilidade contidas nos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) propostos pela Agenda 2030, mesmo que indiretamente, ao 

proporcionar maior dignidade aos cidadãos de sua comunidade. 

Pode-se dizer que os Bancos de Tempo fortalecem a resiliência urbana no 

local onde estão inseridos, visto permitirem maior acesso a serviços, espaços e 

recursos aos seus participantes e também porque reforçam a autonomia das 

comunidades e proteção ambiental, a partir da integração de agentes sociais e ações 

de caráter ambiental que contribuem para a sustentabilidade. 

Poucos Bancos de Tempo investigados nesta pesquisa mostraram ter uma 

atuação intencional pela sustentabilidade urbana; porém, as parcerias e as redes 

montadas com aqueles que possuem essa intencionalidade mostram-se 

potencialmente positivas, visto a capacidade de articulação de capital social para 

realização de projetos e intervenções, com um custo baixo e maior envolvimento 

social. Isso confere aos Bancos de Tempo flexibilidade e autonomia maiores, guiadas 

por valores e princípios compartilhados nesses sistemas e entre seus membros, que 

reforçam a cultura ambiental e a busca por sustentabilidade. 

Essas características merecem reconhecimento por parte das administrações 

públicas e entidades dos demais setores (como casos relatados por alguns 
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entrevistados), por seu valor social e potenciais econômicos e ambientais em nível 

local, que podem ser impulsionados com o apoio e o suporte de materiais, serviços e 

outros. Com isso, os impactos positivos, como o desenvolimento da cultura de 

solidariedade e aumento de bem-estar coletivo, poderiam ser maximizados.  

A partir dos Bancos de Tempo estudados, foi possível notar que o papel da 

gestão e do grupo gestor é essencial ao bom funcionamento e repercussão das 

atividades, especialmente em função de uma postura proativa, criativa, otimista e 

acolhedora, bem como pela sua capacidade de engajar e motivar os inscritos em 

participar, tanto das ações rotineiras (de trocas individuais), quanto de ações coletivas, 

encontros, projetos e parcerias. 

Considerando os pontos fortes e fracos dos Bancos de Tempo para promoção 

de qualidade ambiental urbana identificados na pesquisa, ressaltam-se, 

principalmente, como aspectos potenciais para tanto, as pessoas inscritas na rede e 

suas habilidades, tidas como recursos importantes à realização de intervenções e 

projetos socioambientais; a capacidade das inicitivas de conectar potenciais da 

comunidade às necessidades nela percebidas, a fim de saná-las; o baixo custo na 

realização de atividades; e suas bases conceituais e de funcionamento, que dão 

abertura àqueles que desejam mudanças sociais e ambientais, bem como aqueles 

que possuem maior disponibilidade de tempo para investir no bem comum. 

Enquanto os aspectos limitantes recaem, principalmente, em dificuldades de 

comunicação dos propósitos e funcionamento; nas restrições financeiras e 

tecnológicas, que limitam a autonomia para execução de ações e projetos; a eventuais 

problemas sociais e culturais das comunidades em que se inserem; no descaso 

público com suas intervenções; e a sobrecarga ou indisponibilidade de pessoal para 

realização da gestão. 

A partir desses e demais pontos levantados, as principais recomendações 

elaboradas com a intenção de contribuir para a disseminação dos sistemas de Bancos 

de Tempo voltados para a melhoria da qualidade ambiental e de vida em áreas 

urbanas, foram de que as iniciativas estejam atentas e busquem atender anseios 

sociais de socialização e protagonismo cidadão; que os grupos gestores dediquem-

se o quanto possível a atividades de dinamização, visto sua importância; tomarem 

como foco o público mais próximo espacialmente; buscar comunicar com clareza e 

positividade os objetivos e funcionamento dos Bancos de Tempo, focando nas 

qualidades destes; que se busque alinhar suas ações às demandas sociais e 
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ambientais; adotar uma postura intencional de atuação com base nos ODS e 

promoção de sustentabilidade urbana; e empreender um sistema de retroalimentação 

com parceiros para execução de projetos socioambientais.  

Considerando os aspectos passíveis de comparação entre os Bancos de 

Tempo nacionais e internacionais estudados, fatores como tempo de existência, 

espaço de abrangência, estratégias de divulgação, tarefas e recursos, mostraram as 

iniciativas brasileiras com uma história recente, menos integradas entre si, com uma 

gestão de créditos mais trabalhosa e menor integração com outras iniciativas e 

projetos, porém, de público mais abrangente devido ao uso intenso de redes sociais 

como ferramenta de comunicação, com destaque para os jovens. As iniciativas 

internacionais, por outro lado, possuem maior tempo de atuação e mostraram-se mais 

bem amparadas por parcerias estabelecidas e integração entre si, mais precisas em 

suas pretensões e mais numerosas, implicando diferentes abrangências geográficas, 

com seus gestores demonstrando melhor percepção quanto aos impactos de suas 

ações. Porém, para uma constatação mais precisa das diferenças significativas entre 

Bancos de Tempo nacionais e internacionais – que não foi o propósito central desta 

pesquisa – poderiam ser realizados estudos de análise específica. 

Outras análises possíveis podem ser interessantes, como, por exemplo, 

quanto ao desenvolvimento e as características de capital social em diferentes 

territórios e em função e a partir dos Bancos de Tempo; quanto aos tipos de Bancos 

de Tempo; as diferentes tecnologias de gestão utilizadas nesses meios; a precisão de 

história das iniciativas e do movimento, além de estudos de caso. 

Ainda, para a verificação dos impactos sociais, econômicos e ambientais reais 

provocados pelos Bancos de Tempo, seria interessante o desenvolvimento de 

metodologia e estudo para o acompanhamento de indicadores de sustentabilidade 

local, ao longo do tempo e a partir da fundação e articulação focada dessas iniciativas 

para a construção de sustentabilidade, em determinados lugares, a fim de estabelecer 

correlações mais precisas e detalhadas.  

Por fim, apesar de questões e decisões relativas à esfera socioambiental 

serem, frequentemente, abordadas e discutidas em nível governamental e setores 

restritos à participação popular, salienta-se que, por meio dos Bancos de Tempo, 

atores locais e comunitários são capazes de se mobilizar para efetivar mudanças 

culturais e para a melhoria da qualidade ambiental e de vida de onde habitam, de 

maneira a articular e gerir recursos para a construção de sustentabilidade urbana e 
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de uma nova história, baseada na cooperação.  
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APÊNDICE A – Roteiro de entrevistas com envolvidos no sistema de Banco de Tempo 

 
Nome:  
(Será mantido o anonimato – a identificação é apenas para fins da pesquisa) 
Idade:  Gênero: Feminino ( ) Masculino ( ) Outro ( ) 

Nível de instrução:                                                  Profissão/Ocupação:_________________________                                                                                                           
Cargo que ocupa/Função que desempenha:______________________________________________ 

 

Evocação Livre de Palavras – Em 5 palavras: O que significa Banco de Tempo? 

 
1. Qual o foco de atuação do banco de tempo no qual está envolvido? Onde se localiza? 

2. Há quanto tempo ele existe? 

3. O que mudou, desde a sua criação? 

4. Como é feita a gestão? 

5. Quais os custos envolvidos na manutenção do banco de tempo? Existem fontes de financiamento? 

6. Quais são os princípios que norteiam a atuação deste banco de tempo? 

7. Quais os valores compartilhados por quem se envolve com os bancos de tempo? 

8. O que o levou a se envolver na organização do banco de tempo? Qual foi a motivação? 

9. Quais são os principais aspectos que levam as pessoas a participarem da iniciativa, e quais 

aqueles que as distanciam? Isto é, quais principais facilitadores e dificuldades encontradas? 

10. Você pode dar exemplos de trocas e ações desenvolvidas? 

11. O que faz com que as trocas sejam mais ou menos frequentes? 

12. De que maneira é possível desenvolver projetos pelos bancos de tempo? Quais principais 

demandas? É fácil se envolver neles? 

13. Qual é o perfil dos participantes mais engajados nos projetos e propostas do banco de tempo? É 

possível perceber características comuns entre os participantes? 

14. Alguma vez já realizaram parcerias com projetos de fora do banco de tempo para alcançar um 

objetivo comum? De que maneira trabalharam juntos? Foi possível obter resultados positivos? 

15. Quais foram as experiências de projetos já realizadas? Poderia esclarecer sobre custos e recursos 

extras necessários? 

16. Destes projetos já realizados, qual foi o nível de envolvimento e impacto na comunidade? Houve 

sucesso na ação? 

17. Como organizar um projeto socioambiental por meio do banco de tempo? 

18. Em sua opinião, quais os impactos sociais, econômicos e ambientais gerados pelas ações 

desenvolvidas dentro do sistema de banco de tempo? 

19. Como vocês divulgam as ações e o trabalho feito pelo banco de tempo? 

20. Quais os pontos fortes que podem ser identificados para funcionamento deste banco de tempo? E 

para a execução de projetos socioambientais? 

21. Quais os pontos fracos que podem ser identificados para funcionamento deste banco de tempo? E 

para a execução de projetos socioambientais? 

22. O que acha que seria importante para a expansão das ações de cunho socioambiental/projetos 

dos bancos de tempo? 

23. Acha que a sociedade demanda por esse tipo de atuação? Qual a sua percepção em relação às 

demandas socioambientais na sociedade? 

24. Quais as principais lições aprendidas desde que está envolvido neste banco de tempo? 
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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APÊNDICE C – Tabela de contagem de termos, frequência e relevância obtida por 
meio do programa Monkey Learn para a construção da nuvem de palavras. 

 

 


